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U.S. Steel Trust'nera' irustas 
Japonijos darbininkai kelia maištą. 

* 

Lenkai reikalauja iš Rusų 
$7,875,000,000. 

U. S. STFEL TRUST 
"NĖRA" TRUSTAS. 

Washington. kovo i d. — Su- 

vienytu Valstijų l*lieno korpora- 
cija šiandien laimėjo teisėtą pri- 

iKeturiais halsais prieš tris teis- 

."•inas nusprendė, kad šita korpora- 
cijr nėra neteisėta sąjunga Sher- 
mano priestrustinio įstatymo 
reikšmėj. 

Teisėju mažuma tvirtino, kad 
šita konj: oracija yra neteisėtas 

monopolius ir ji reikia išardyti. 
Teismo atmetimas 'bylos prieš 

konpor".;::'»». nepakenks valdžiai 

« P S te t- tyh prieš ją. jei ji at- 
£ ,f ^ n. 00*l t* * 

.„ ..-"reikalą. 
Šiandieninis nusprendimas už- 

baigė vieną ilgiausiu bylų fede- 
rftli'v-.ae teismuose. Hyla buvo už- 

vesta Tafto administravimo lai- 

ku ir tęsėsi <iugš*.iausiamc tei>me 

per septynelis 'metus. 

Didžiuma savo nuomonę rėmė 

ypatingai dviem dailykais: viena, 
krtd pat* korporacijos didumas 
nėra peržengimu prieštrustinio 
jstatymo; antra, kad plieno kor- 

poracija, turėdama didelę galybę, 
nesistengė nusmaugti konkurenci- 

jos. ypatingai nuo 1911 m. kada 
šita byla prasidėjo. 

pažinimą Suv. Valstijų augščiau- 
siame teisme. 

Priešingoji nuomonė, prireng- 
ta teisėjo Day tvirtino, kad nėra 

abejonės, jog kaltinamieji, Suv. 

Valf.tiju plieno korporacija ir Ke- 

lio^ priklausomosios korporaci- 
jos, kurios 8tkJaro šitą organiza- 
ciją yra susidarę priešingai Sher- 
mano aktui. 

"'Per dau-getj r/»etij, kaip užra- 
šai parodo, šita neteisėta organi- 

■k^cija,pavartojo stfvo galybę Ičon- 
^ j*"Troliavimui kainu per susidėji- 

mus, susidraugavimus, pirklybi- 
niu* susirinkimus ir aėiu *>asita- 
rimams ir sutartims per taip va- 

dinamus "'(iary pietus," kur susi- 

rinkusieji priešininkai apturėda 
vo patogumus ir bendrą pagelu 
per specialių lenktiniaujančių fir 

mtj komitetus." 
Mažuma nurodė, kad korpo 

racija turėdama turto už $i,Soo 
000,000 turi pajiegą kontroliuot 

plieno pramonę. 

JAPONIJOS DARBININ- 
KAI KELIA MAIŠTU 

T'Ciidonas, kovo i d. — Daily 
Mari sako, kad Japonijoje kilę di- 

defli nesusipratimai su darbinin- 

kais. Laikraštis uežinąs, ar val- 

džia galinti numalšinti sukilimą, 
bet sako, kad sumišimai prasidė- 
jo po nesenai apturėtam praneši- 
mui, kad japonų kareiviu būrys 
Sibire priiMėjusis prie bolševikų, 
padaręs daug neramumo. 

LENKAI REIKALAUJA 
$7,875,000,000. 

Kopenhaga, kovo i d. — Na- 

tional Tidende praneša, kad Len- 

kija kaipo išlygą Nusitaikymui su 

sovietine Rusijos valdjia parei- 
kalavo iš jos 31,500,000,000 (apie 
$7,*75,000,000). / 

ŠOVĖ I ANGLIJOS 

PASIUNTINĮ. 

Londonas, kovo i d. — Tikrai 

sužinota, kad buvo padarytas ne- 

pa sėkmingas pasikėsinimas .ant\ 
Anglijos ministerio Suomijoje, 
Helsingforse, lordo Actono gy- 
vasties. Ministeriui važiuojant 
rinkon rytmety j. du šūviai palei- 
sta j ji', bet nei vienas nepataikė. 
Niekas nesuareštuota. Užpuoli- 
mo priežastis nesužinota, 

FRANCUOS GELŽKELIU 
STREIKAS ATŠAUKTAS. 

Pa*yžius, kovo i d. — Franci-' 
jos gelr.kelių 3treikas šiandien 

pasibaigė. Gelžkelių direktoriai ir 

gel/.kelinimkai susitaikė ir šalies 

federacija tuojaus paliepė grįžti 
{prie darbo. 

Streikas prasidėjo pereitą sa- 

vaitę ant Pary2iaus-Lyon*o-Tarp- 
žemio kelio, subatoj gi buvo 
iššauktas streiką* ant visų gelž- 
kelių Francijoje, bet, kaip pra- 
nešimai parorfe, ne vt^i darbinin- 
kai išėjo rtreikan. Yalldižiai sumo- 

bilizavus gelžkclininkus karinei 

tarybai streikui laužyti, pusė dar- 
bininku pasiliko prie darbo. 

Darbo federacija manė šaukti 

visuotinį streiką visuose amatuo- 

se, paskutiniame reikale, bet šian- 
dien vakare išsižadėjo to plen\ 

STREIKAS MLANE PO- 
LICIJAI NUŠOVUS 2. 

Milanas, kovo t d. — Vakar 

po susirėminufi minio8 su polici- 
ja. kur policija šaudė Į minią ir 

pašovė du mirtinai, vidurnaktyj 
taipo iššauktas visuotinas strei- 
kas. Šiandien visokis darbas su- 

stabdyta micHte. Susirėmimas at- 

sitiko rlelei demobilizuotų karei- 
-iti .susirinkime. 

Policija pradėjiusi šaudyti, kada 
minia ėmė mėtyti akmenimis. 
Du sužeistieji pasimirė nakčia. 

ITALU TARYBOS SU 
SLAVAIS STAIGA 

I NUTRUKO 

Londoną8, 'kovo i d. — Pre- 

niieras -Nitti ;pasikalrr)ėj>ime su 

slavai8, kur dalyvavo užsienio įii- 

nisteris Trumbič ir buVusi s pre- 
mjeras Pačič, šiendien pasibaigė 
įstaiga. Nėra manoma, kad jie 
pradės Londone šią 8avaitę. 

Vi3as adriatinis klausimas pa- 
silieka sustabdytas ir, matomai, 
nebus išrištas iki augšeiausioji 
taryba turės savo posėdžius Lon- 

done, bet jis vėl atidarys tai- 
kos konferencijai ausirinkus Ry- 
me mėnesio pabaigoj. 

SUV. VALST. TEISĖJAS 
PALAIKO 2.5 NUOŠ ALŲ. 

Mihv.iukee, kovo i d. — Fe- 
deralis teisėjas Geiger išmėgina- 
mojoj byloj už ve8 to j ManitO' 
\voc Products kompanijos Už- 
draudi ui jvesti Vofsteado aktą 
šiandien nusprendė, kad dirbti ii 

pardavinėti 2.5 nuoš. alų yra tei 
f-ėta. 

LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJŲ KURSAI KAUNE 
— prie "Saulės" namų. Kursų vedėjas prof. JONAS JABLONSKIS (sėdi kedėje. 

PRAŠO EUROPINIŲ GA- 
LYBIŲ NEREIKALAUTI 

BOKSERINIO ATLY- 
GINIMO. 

Pekinas, vasario 22 d. (Pavė- 
luota). — Iš Paryžiaus praneša- 
ma. kad Pr. Wellington Koo 

nuvykęs specialiai pasiųstas Pa- 

ryžiun ir f.ondonau, riiatėsi su 

europinėmis galybėmis, prašyda- 
mas jų, kad likusioji bokserinio 

atlyginimo dalis butų palikta. 
Jo patarimas radęs pritarimą pVs 
kaikurias jų 

STREIKAS SUSTADO 
FRANCUOS GELž- 

KELIUS. 

Paryžius, vasario 28 d. — Šian- 
dien išleistos šalies, gelžkelininkų 
federacijos 'visuotinas prisakas 
šaukia streikai) traukinių patar- 
nautojus ir kitus geilžkelninikus. 
ant visų gelžkelių Francijoje. 

Vienok ri'botieji traukiniai 

Į,vaikščiojo per dieną su pagel'ba 
darbininku sumobilizuotų iš ka- 
riuomenės gelžkelinių divizijų ir, 
civilių, pasisiūliusių patarnauti, j 

J Viešųjų darbų ministerija or- 

ganizuoja liuosnorius su automo- 

biliais pakeitimui streikininkų. 
Šalies 1 Gelžkelninkų Federacija 

ši vakarą formaliai p a sk eibė iš- 
.... 

lygos, sulig kuriomis jie grįš prie j 
darbo. Tomis išlygomis yra uni- 

jos pripažinimas, proponuojamo- 
jo laipsniuoto algų ploto pripaži- 
nimas, (bendras pasiskundimas ko 

miisijos greitas nustatymas Ibusi- 

mojo gelžtkelių stovio ir nckerši- 
nimas už streiką. 

SVAIDO BOMBOMIS 
STREIKE LISBONOJĖ. 

Lisbona, vasario 28 d. — Te- 
lefoniniu patarntutojų streikas, 
kuris tęsiasi čia per peskutines 
septynias savaites pasižymi žiau- 
rumais. \'iena bomba plyšo ties 
namais vieno kompanijos direk- 
torių Fraser, o kita sugadino na- 

mus kitam direktoriui. 

Šitą padėti dar labiaus apsun- 
kino avalinės sankrovų patar- 
nautojų streikas. Vienas žmogus 
tapo užmuštas jam atėjus arti 
tos virtos, kur bomba sprogo. 
Piombos taipgi sprogo kitoje niies 
to dalyse. 

FRANCUZU OREIVIAI, 
KURIE SKAITYTA ŽU- 
VUSIAIS SACHAROJ, 

ATSIRADO 

Paryžius, vasario -7 d- — 5 a j. j 
Vuillemin. lakūnas ir Įeit. Chalus, 
tėmytojas, kurie pratino bau- 

giau kaip savaitė tani ątgal belėk 
:1air>i per Sacharos tyrumą, 'šian- 
dien s vi 1 i franpi'.ziĮ oreivybos 
pranešimu, jie laimingai nusilei- 
dę Mentakoje. šale Timbuktu prie 
Nigerio upės» 

15,023 KANADOS KAREI- 
VIAI GAVO VALDŽIOS 

ŽEMĖS. 

Ottawa, vasario 27 d. — Sulig 
pranešimais apturėtais čia karei- 
viu apsodinimo komiteto sėdy- 
boje, kareivių aipsodinima8 ant že 
mes Kanadoje sparčiai žengia 
pirmyn, ypatingai trijose vaka- 

rinėse provincijose: Alanitoboje, 
Saskatche\vane ir Albertoje, l.ig- 
šiol gavo žemės 15.023 atsitarna- 

vusieji kareiviai. 

KALĖJIMAS VIRTO DEG- 
TINĖS DIRBYKLA. 

Altoona, Pa.,- vasario 28 d. — 

Šaltoji Uelhvoode. Pa., stovi tuš- 
čia nuo to laiko, kaip prievartinė 
blaivybė tapo Įvesta. Šiandien 

tarybos narys Dr. F. H. Forrest 
rado ženklus, kad šaltojoj dirba- 
ma degtinė. Policijos viršininkas 
3rrank' (iarlad prisipažino, kad 

I puodai, razinkomis, kukuruzais ir 

rugiais įvairintose ruginio laips- 
niuose priklauso jam. 

POLICIJA UŽPUOLĖ VO- 
KIEČIUS KOMUNISTUS 
IR ŽADA DEPORTUOTI. 

Karlsruhe, vasario 28 d. — 

Policija šiandien užpuolė slaptą 
vokiečiu komunistų konferenciją 
'Dmrlache, ttijose myliose nuo 

čia. 'Konferencijoje buvo atstovai 
iš Austrijos, Lenkijos, Rusijos ir 

Šveicarijos. Juos mbšdarė kalėj i- 
man iki bus surengta jų (depor- 
tuoti. 

Lietuva Vargo J'argus 
Ją Galima Išliuosuoti 

Perkant Lietuvos 
Bonus. 

PALMER PRANEŠA WIL- 
S0NU1, KAD GELZKE- 

LINIS PROJEKTAS 
TINKAMAS. 

V/ash'n^ton. vasario j7 d. — 

Teisingumo skyrius šiandien su- 

grąžino l>altnamin nusileistinj 
gel/.kclių projektą,: projektas se- 

redoj buvo pasiustas teisingumo 
skyriui, klausiant jo nuomonės 

apie jį. Prokuroras pranešė pre- 
zidentui, kad jis nematąs jame 
nieko priešingo konstitucijai. 

JERSEY NEPAISO S. V. 
PRASERGĖJIMO. 

New Brunswick. N. J., vasario 
28 d. — Mažumos vadas senate 

Thomas l>ro\vn šiandien užreiš- 

kė. kad 3.50 nuoš. alaus projektas 
panedėlyj eis Xe\v Jerseyes se- 

įnatan ir i>us priimtas, paskui i 24 
['valandas bus pasirašytas gover- 
noro Eduardo nepaisant vidaus 

inplatikų komisininko Roperto pa 
sakynlo, kad dirtbimas ir parda- 
vinėjimas alaus 3.50 nuoš. yra 
tiesiui peržengimu f ode rali u jsta- 
tymų. 

40 SINN FEINERIU 
DEPORTUOTA. 

" 

Cork. Airija, vasario jK d. — 

Šiandien keturiosdtfšimts Sinn 

Feinerių tapo deportuota Angli- 
jon. Jie bus uždaryti \Yormwood 
Serubbs kalėjime, I ondone. 

LENKAI KELIA 50 MILI- 
JONŲ PASKOLA 

AMERIKOJE. 

Washington, kovo i d. — Len- 

kijos misija šiandien pasakė, kad 

ji padarė sutartį su Peoipile's In- 
dustrini Tradiiig' korporacija iš 
Xe\v Yo«-ko sukelti Lenkijai fi- 
nansinė8 pašalpos Suv. \ nlstijo- 
se $50,000,000. 

NAUJAS SERUMAS IŠ- 
GELBĖJO DAUGELI 

NUO ŠILTINĖS. 

Paryžius, kovo 1 d. — Sulig 
apturėtais čia pranešimais Rau- 

donojo Kryžiaus veikėjai Kkate- 
rinodare. Kuhanės apskrity j, Ru- 

sijoj. sumažino marumą nuo šil- 
tinės nuo- 41 nuoš. iki 6 nuoš. 

J Yra viltis, kad serumas, išgelbės 
i Rusiją nuo šiltinės maro. 

"PASIUTĘS MULLAH" 
SUMUŠTAS KUBI- 

LINĖMIS. 

New York, kovo i d. — Ma- 
hometas l'»ui Abdullah vadini- 
mas Somali žemes "pasiiiJ/viu 
Mullali," kuris per daugelį metu 

daro ne>magumo Anglijos vai-* 

džiai, nesenai tapo sumuštas su 

pareina ku'biliuių ir orlaiviu. 

Jis pra<lėjo kiršinti Somali že-j 
mes gyventojus aplankęs .Mekką' 
1896 m. ir savo. šventose karėse! 
kartais turėjo nemažą perbalę. 

1899 m. jis vedė sukilimą So- 
mali žemės vieku. Anglija užsis- 

pyrė ji sumušti, bet tas jai nepa- 
vyko; bekariaudama per tris me- 

tus ji išleido $ f 5.000.000 ir nieko 
neatsiekė. 

.Wt kada j > galybė, tarytum, 
buvo sulaužyta J idbalio kovoj, 
jis su savo kariuomenės likučiais 

pabėgo Italijos kraštan, uiteršęs 
šulinius ir tuomi padaręs vijimą 
jo negalimu. 

Jis skelbė karo apgynimui iš- 
lamo ir kurstė išnaikinti baltuo- 
sius; jo galybei padidėjus, jis 
pradėjo krvžkarę su dervišių pa- 
gel'ba ir toki/u fondu apėmė visą 
Somali žemę. 

Bet prieš kubilines ir lakunus 

jis negalėjo atsilaikyti. , 

i' I 

PASKELBĖ KARĘ 
RADIKALYBEI. 

St. Louis, M o.. ko\o i d. — 

Biznieriai iš aštuoniolikos valsti- 
jų turėjo čia šiandien susirinki- 

mą. kuriame paskelbe karę radi- 
kalvbei. 

Konferenciją sušaukė Calit'or- 
i n i jus vaizbos federacija, kad ap- 
i taras pienus ko\ ai su bolševizmu 
ir tolygiomis kitomis mokybomis 
ir nurodžius nusiminusiems ir 

nepaisantiems piliečiams į ju kai- 

po amenriecių patriotinę prieder- 
mę. 

! 1.032 MIRTI ANT 8 GIMI- 
MU VIENNOJE PER 

SAVAITĘ, 
į 

Geneva. kovo i d. — Pagal 
apturėtas čia telegramas Yienno- 

je nuo vakario 8 iki vasario 14 c!, 

mirimų buvo 1.032, daugiausia 
.aiku. ant 8 gimimu. 

TURKAI IŠŽUDĖ 16,000. 

Londonas, kovo 1 d. — Ex- 

ebauge Telegraj h telegramoje iš 
Atheuos šiandien oficialiai pra- 
nešama, kad franeuzams nesenai 
.•vakavus Marašą, Kilikijoj, tur- 

kai išžudė U>.ooo gyventoju. 

PALM E R FORMALIAI 
APREIŠKĖ SAVO KAN- 

DIDATYSTE I PRE- 
ZIDENTUS. 

Washington, kovo t <1. Vy- 
riausias prokuroras Mitchell Pal 
mcr ši vakarą formaliai apreiškė, 
kad jis yra kandidatu j preziden- 
tus. 

ŽINELĖS. 

Revclis. — Anglijo8 kapitalas 
padarė kontraktą vedimui gelž- 
kelio iš Maskvos Į Revelį. 

Rymas. — Preniieras N i 11 i yra 
linkęs priimti nusileidimus adri- 
atinian.e klausime, kaip sako 

"Messagcro. 
Berlinas. — Rumunijos sosto 

inpėdinis Karolis žada panaikinti 
savo apsivedimą iqi8 m. Zyzi8 
Lambrino. Jis susitaikęs su ka- 
ralium Ferdinandu ir karaliene 
Marie ir dabar nnri gauti sostą 

STREIKININKAI KANA- 
LO JUOSTOJE PRIĖMĖ 
TARPININKYSTĖS PA- 

SIULINIMĄ. 
Panama, kovo į d. — Vadai 

.•c Jautieji kanalu užlaikytojų 
streiką vakar priėmė Anglijos 
ninisterio L'anamoj Andre\v 

Percy liennett -pasi>iulinmą tar~ I 

įjininkauti ir ketina rytoj .-irį/.ft 
prie darbo, Tą jie pa iarč nepai- 
sydami gov. Hardinio atsisaky- 
110 dovanoti streikininkams ir 

įo prisakymo areštuoti juos. 

SUOKALBIS IŠNEŠTI JE- 
RUZOLIMĄ I PADANGES. 

Jeruzolima, kovo i d. — Ang- 
ių kareiviai nevalydami šuliniu8 
atrado šimtus iionvbų, orlaivinivf 

joinbu, r;inkinių granatų ir kelis 
tonus kordito, dinamito ir deto- 

nuotojų turkų paslėptų. 
\ irtuviniuose šuliniuose dau- 

gybės šovinių smulkiems šautu-' 
vams. durtuvų ir revolverių. -» 

Arab ii, sako. labai esą priešių-" /' 
gi, kad lordas Alenby užimtu^ 
"Šventąjį" miestą. 

PINIGŲ KURSAS. 

l'ž.-ieniu pinigai apstimis 
nuo S-'5,000 ir daugiau siun- 
čiant iš vieno banko kitan, 
kaip Merebants' I.oan and 
T rust kompanija skelbia yra 
toks: 

Londone svar-*, kabe- 
li" $3.46 v 

čekiais $3-45 
Vokiečių markė .... 1.08c 
Lenku markė 0.75c. 
Lietiniu markė 1.08 

Kanados $1000 —$850 S. 
Y. pinigais. 

X) Lietuvos markė, arba 
auksinas, yra tas pats ką ir 

vokiečiu markė ir Lietuvos 
markės ar atu-ksino kaina vi- 
suomet yra ta pati. ką ir 
vokiečiu markės. 

lietuviams minėtinos 
DIENOS. 

Kovo j d.. 1310 111. lietuviai; 
vedami (iela/.utės, pergalėjo vo- 

kiečius. 
Kovo 3 d.. 1310 did. Liet. Kuri. 

•Yitėnis paveržė iš vokiečių Var- 

miją. 
Kovo 4 d., 1863 m. lietuviai 

Ipaliuosuoti nno baudžiavos. 

Į Ko\o 5 d.. 1311 m. diil. Liet. 
! Kun. \ itčnis pateko kryžiuočių 
nelaisvėn. 

Kovo 7 d.. !<>oO m. \ ilniuje. 
mergaičių tųimna:'.ijoje. pradėta 
mokinti lietinių kalbos. 

Reikalingas .ceru tėvu vaikas, 
ne jaunesnis kaip 14 metu, dirb- 
ti ofis^. Gera proga tinkamam 
vaikui išmokti ofiso darbą. Ui- 

mokesnis—pagal gabumą. Kreip- 
| kitės pas: 

"LIETUVOS" ADMINISTRA- 
CIJA, 

3253 S. Morgan St. 

ORAS 
CHICAGOJE IP. APIELINKĖJE 

Šiandien ęjrh/.u, eina šiltvn; 

seredoj apsiniaukęs. 
Saulėtekis, 6:23 vai. ryto: 
Saulėleidis. 5:41 vai. vak. 
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AMERIKOS LIETUVIU SOCIALISTŲ 
4 DARBAI LINK LIETUVOS. 

Visi socialistai palaiko "diktatūrą" 
(vieno žmogaus valdymą), — tuomi labiau 
lietuvių socialistai tos sistemos prisilaiko. 
Lietuvių socialistai yra paklusnesni savo 

diktatoriams, negu karščiausi katalikai sa- 

vo kunigams. Užtenka lietuviškų socialis- 
tų diktatoriui apreikšti ką nors, o visi so- 

cialistai be murmėjimų paklusniai pildys 
> savo diktatoriaus paliepimą, ir todėl, kal- 

J bant apie Amerikos lietuvių socialiau dar- 
j bus, užtenka perkratinėti socialistų dikta- 

torių darbus, o tas jau ir apims visus so- 

cialistus. 
Kalbant apie Amerikos lietuvių socia- 

listų darbus link Lietuvos, reikia nors socia- 
viršutiniai "pastudijuoti" P. Grigaiti, 
"Naujienų" redaktorių, ir J. Stilsoną, Ame- 

rikos Lietuvių Komunistų diktatorių. 
;ol Grigaitis vienas buvo diKtato- 
isi socialistai šventai pildė jo įsa- 

t sočiausiai pamatė, kad Kapsukas savo dis- 
ciplina viršija Grigaiti, — tai diduma so- 

cialistų ir nuėjo su Kapsuku. Kapsukas 
išvažiuodamas pervedė savo diktatūrą Stil- 
sonui, tai iki dabar diduma radikališkųjų 
sotialistų klauso Stilsono padavadijimų. 
Grigaitis liko mažumos socialistų diktato- 
riumi, — jo diktatūros klauso mažuma so- 

cialistų, bet klauso su didžiausiu paklus- 
numu. 

Tarpe tų diktatoi'.ų — link Lietuvos— 
skirtumo nėra aiba labai mažas, jeigu ir 
yra koks skirtumas. 

Todėl pažvelgkime į tų diktatorių dar- 
bus. • 

Prasidėjus karei, kuomet tautininkai 
pradėjo aiškiai agituoti ir skleisti idėją, 
kad Lietuva, jei nevisai laisva, tai turi buti 
autonomrka, tai socialistų diktatorius Gri- 
gaitis iš estradų aštriai kritikuodavo tokį 
tautininkų žingsnį ir skelbdavo, kad tai 
tautininkai sapnuoja apie neįvykdomą 
idėją. 

Kuomet Rusijoje carizmas žlugo, tau- 
tininkai pradėjo skelbti visišką Lieiuvos 
Neprigulmybę, — tai socialistų agitatorius 
užreiškė, kad Lietuva permaža ir tode] ne- 

gailėtų pati viena savo Neprigulmybę išlai- 

Atvažiavus Amerikon Kapsukui, 

| kyti. i 

Kuomet Lietuvoje vargais-negalais su-1 
Įsitvėrė Lietuvos provizionalė valdžia, tai 
j socialistų agitatorius tuo jaus apskelbė, kad 
i Lietuvos valdžia ,uržuaziška ir todėl to- 

kios valdžios negalima palaikyti,—taigi 
reikia pavartoti visus budus, idant ta val- 
džia griūtų. 

Dvi politiškos Amerikos lietuvių par- 
tijos sutvėrė fondus aukų rinkimui — gel- 
bėti Lietuvos žmonėms karės nelaimėje ir 
uždėjo politiškus fondus, i kuriuos buvo 
renkami pinigai vedimui Lietuvos politiš- 
kų darbų, palaikant politišką organizaciją 
Washingtone. Tai tas pats socialistų dik- 
tatorius Grigaitis visuomet denunciavo tas 
ypatas bei organizacijas, kurios prisidėjo 
prie augščiau minėto darbo. 

Dabar Lietuva paskelbė Lietuvos 
Laisvės Paskolą tarpe Amerikos Lietuvių 
ir delei to atsiuntė Amerikon Lietuvos Mi- 
siją, tai tas socialistų diktatorius Grigaitis 
lietis neremia tos Paskolos, bet visu savo 

pasišventimu skelbia, kad dabar esąs pa- 
togiausias laikas nuversti dabartinę Lietu- 
vos valdžią, sukėlus Lietuvoje revoliuciją 
(agituoja kelti revoliuciją, kuomet išlauki- 
nis Lietuvos priešas dar tebesėdi Lietuvai 
ant sprando). 

Aną dieną "Naujienų" "įomarke" Gri- ] 
gaitis su didžiausiu įnirtimu apreiškė savo! 
paklusniems pavaldiniams, kad, girdi, 
penki mėnesiai atgal, kuomet Lietuvai 

gręsė išlaukinis pavojus nuo rusų, nuo vo- 

kiečių ir nuo lenkų, tai Lietuvoj revoliuci- 
ja gal butų buvusi nepasekminga, .bet dabar, 
kuomet Lietuvos kariuomenė prašalino tą 
pavojų, išguldama iš Lietuvos rusus ir vo- 

Kiečius, baigdama tą patį padaiyti su len- 
kais, tai dabar jau Lietuvoj revoliucija gali 
būti pilnai pasekminga". 

Didžiausiame ekstaze Grigaitis už- 
reiškė, — girdi, "mes, socialistai, pešda- 
miesi t rpe savęs, užauginome tautinin- 
kams ir klerikalams didelius ragus, bet 
d.-.bar acėjo laikas jiems tuos ragus laužt 
ir todėl, draugai, laužkime jiems ragus". 
Ir daug kitų nesąmonių tas socialistų dik- 
tatorius pripasakojo savo "parapijonams" 
priešais Lietuvos žmonių per dideli vargą 
Įsteigta valstybės organizaciją. , 

Kas čia pasakyta apie Grigaičio dar- 
bus, tai dar daugiau galima pasakyti apie 
Stilsino darbus. Pavyzdžiui, iš Stil- 
sono diktatūros atspausdinta tūkstančių 
tūkstančiai lapelių, surengta, šimtai prakal- 
bų del agitacijos priešais organizavimą 
Amerikoje lietuvių kariuomenės; dabar at- 
spausta šimtai tūkstančių lapelių ir išsiun- 
tinėta bei paskleista po visas lietuvių ko- 
lonijas, agituojant prieš Lietuvos Laisvės 
Paskola; taipgi rengiamoj prakalbos, ku- 
riose su didžiausia energija denuncijuoja- 
•ma ta Paskola. 

Žinoma, atspausdinimas tų lapelių bei 
rengimas visokių prakalbų kainuoja pini- 
gų. o kadangi musų socialiste vargiai 

| gali įstengti apmokėti visas išlaidas, tai 
j visai yra gailimas daiktas, kad čia yra lei- 
džiami pinigai, kurio nors iš Lietuvos iš- 
laukinių, priešų. 

Taigi ir turime aiškų paveikslą musų 
į Socialistų darbo link Lietuvos. — Lietuvis, 
'kuris pajiegia šaltai protauti, lengvai gali 

1 Pastabos-1! 
s Išvados. |! 
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Maž. Lietuvos vientau- 
čiai, pasiliuosavę iš-po vo- 

kiečių surakinimo, stengiasi 
greičiau pradėti tikrą sutar- 
tinį darbą su savo broliais 
Diclž. Lietuvoje. Tai aiškus 
tautinis atbudimas. Kaip 
prakalbose, taip ir laikraš- 
čiuose vis kalbama-rašoma 
apie prisijungimą prie Lie- 
tuvos kuno. Indomus atsi- 
šaukimas tilpo Tilžėje ei- 
nančiame laikraštyje "Nau- 
ja Lietuv. Ceitunga": 

Lietuvai, svarbiausia ady- 
na priėjo! Mes atskirtame 
krašte jau nebepriklausome 
prie Vokietijos. Tie laikai, 
kada mums uždrausta buvo 
tautiškai veikti ir musų kru 
te j imas slopinamas buvo, 
yra pro šalį. Dabar į darbą, 
broliai ir sesers! Pasirody- 
kime darbščiais ir akylais, 
idant musų vaikai ir vaikų 
vaikai miftns negalėt prikiš- 
ti, kad tokioj svarbioj valan 
doj snaudėme. Atsiminki- 
me, ką Santarve savr atsi- 
liepime Vokieti j? i ant jos 
protesto atsakė: "Šitas kraš 
tas yra visados lietuviškas 
buvęs. Gyventojų dauguma 
pagal kilimą ir kalbą yra 
lietuviška". O ištikrųjų mu- 

sų krastas yra lietuviskas. 
Tą turi kiekvienas lietuvis 
ir kiekviena liatuve suprasti 
ir iš savo pusės visomis pa- 
jiegomis už lietuviškumą o 

ti. Peiktinas dalykas yra? 
tas, kad dar daug lietuvių 
visai nuošaliai laikosi, prie 
lietuviško politiško judėji- 
mo dar neprisideda, arba 
net su savo priešais iš vieno 
eina. Lietuviai gali tikt su; 
lietuviais iš vieno eiti. San- j 

tarvė musų atskirtame kraš- 
te, kurį ji kaip lietuvišką pri 
pažino, parems visų pirma 
savo lietuvius, o ne jų prie- 
šu?. Kas ištikimybę prie 
lietuvių ir Santarvės atsto- 
vų pamesti nenori, privalo 
būtinai prisidėti prie lietu- 
vių, būtent prie Prūsų Lie- 
tuvių Susivienijimo, o tai 
kuoveikiausiai. šitas ''Susi- 
vienijimas" užtaria visus 
stonus, o tarp partijų jokių 
skirtumų nedaro. Jam vy- 
riausiai rupi lietuviams 
jiems prigulinčias teises iš- 
kovoti. Dėlto gali čia kiek- 
vienas prisiglausti, kurs lie- 
tuviu jaučiasi. 

Ši mėnesi nusiduis nauji 
"Susivienijimo" rinkimai. 
Prisidėkite tuojau, tai galė- 
site rinkimuose dalyvauti, o 

tokiu budu pagelbėsite, mū- 

sų kraštą sudavadyti. Drau- 
gais gali pastoti vyrai ir mo- 

terjs 20 metų sulaukę. Kiek- 
viename kieme yra "Susi- 
vienijimo" ištikimas, (Ver- 
trauensmann), prie kurio 
galima į raštus įsirašydinti. 
Menkiausias mokestis ant me 

tų yra 50 pf. Bet gali kož- 
nas ir su augštesniu mokes- 
niu prisidėti. Žinoma,, kad 
kiekvienam darbui ir pinigų 
reikia. Deko turėtų kiek- 
vienas mielai pagal savo iš- 
galėjimą ir augštesnį mokes- 
nį mokėti. 

O s.tie pinigai lietuviams 
atneš daug naudos. Nėsa 
kad musų organizacija pini- 
gu turės, tai' ji labai sustip- 
rės. Juo stipresnė ji bus, 
juo daugiau ir veikiau galės 
ji lietuviams teisybių iško- 
voti. Dėlto neužmirškite sa- 

vo pareigas prieš musų Tė- 

vynę Lietuvą, kurias jums 
likimas teikęs yra. 

"Prūsų Lietuvių Susivie- 
nijimas". Darbo skyrius. 

Lietuvos Laisves Paskola. 
PETICIJŲ TEISfi 

Kiekvienam Lietuvos piliečiui 
priklaus/j peticijos teisė; jis tur pil- 
ną teisę reikšti savo nusimanymą 
i'pie visus valstybės daromus (lai- 
bus, gali duoti, kur nor, nurodymų, 
kas toj valstybėje yra negera, kas 

yra taisytina. Juo labiau tokia teisė 
priklauso įvairioms draugijoms, 
brolijoms- sąjungoms, partijoms, 
susivienijimams, ir tt- Kiekviena 
Lietuvos piliečių organizuota gru- 
pė tur pilną teisę ir net pareigą tar- 
ti rimtą savo žodi delei valstybinės 
tvarkos, delei esamos vyriausybės 
darbų ir nurodinėti viešai jos tru- 

kumą- Toksai laisvai reiškiamas Lie 
tuvos piliečių balsas netik negali 
buti gniaužiamas, bet jeigu jis rim- 
tai ir su tam tikrais prirodymais iš- 
tartas, gali buti tik'Lietuvos vyriau- 
sybės sveikinamas- Tokia teisė šian- 
dien priklauso visiems piliečiams 
Lietuvoje, ir pavyzdžiui, kiekvie- 
nam valsčiui yra duota teisė daryti 
savo įjusprendinvtb, ir reikalavimus 
delei visų valstybės reikalų- Si tei- 
sė be abejonės, priklauso ir visiems 
Lietuviams, svetur gyvenantiems. 
Šita teise turėtų naudotis ir visos 
Lietuviu Ameriloje organizacijos, 
Paskutiniu laiku dažnai randamos 
laikraščiuose žinios, kur nupeikia- 
mi bendrais sakiniais Lietuvos vy- 
riausybės vidaus ar užsieniu politi- 
ka ir darbai. Rašytojai panašiu 
straipsnių ar laiškų paprastai už- 
baigia rašydami, jog tokiai vyriau- 
sybei neverta skolinti pinigų, never- 

ta ėsą remti paskolą, arba, kad to* 
kia vyriausybė blogesnė net 
už rusų ar kitas vyriau- 

sybes. Išvadas vis;.i neteisingas. 
Jeigu vyriausybės 'darbai yra negeri, 
tai reikia, kad jie butų kitaip atlie- 
kami. arba kad butų kita vyriausy- 
bė- Rimta kritika yra reikalinga, ir 
kiek mums žinoma, Lietuvos Misi- 
ja noriai apsiimtų persiųsti Lietu- 
von ir kur reikia inteikti vsus nuta- 
rimus, kurie rimtai nušviečia viena 
ar kitą politinį ir visuomenės darbą, 

j Tokie nutarimai gali padėti »supras* 

jti dabarties darbus ir pagelbėti juos 

persitikrinti, kad Lietuvos išlaukiniai prie- 
šai atrado sau neblogą clirvą pačiame vidu- 
ryje li&tuvių skleist' savo politiką, kuri 
yra Lietuvai ant nelaimės. 

Žinoma, lietuvių socialistai—tai 
lietuvių visuomenės ir todėl jų visi tie 
nenaudingi darbai lengvai dingsta tarpe 
ištikimųjų Lietuvos šaliai minių, ir Lietu- 
vos valstybinis darbas eina pastebėtinai 
tvirtu tiesiu keliu, — tie musų socialistų 
nenaudingi darbai — tai mėtymas kibirkš- 
čių į didelį kibirą tyro vandens. Kaip ta 
maža ugnies kibirkštis neuždegs kibiro van- 

dens, neigi ji sugadins tą vandenį, taip ir 

mūsų socialistų darbai tiek padarys Lietu- 
vos žmonių valstybei. 

Be Amerikos socialistų pagalbos Lie- 
tuvos žmonės' iškovojo sau laisvę, be jų 
pagalbos Lietuvos žmonės mokės taja lais- 
ve ir naudoties. 

Šiame rašinėlyje nenoriu buti supras- 
tu, kad aš pavydžiu tiems socialistų dikta- 
toriams jų vainiko, — man tik atėjo mintin 
nekurie musų socialistų darbai link Lietu- 
vos ir todėl, norėdamas ta minčia plačiau 
pasidalinti su lietuvių visuomene, parašiau 
apie musų. neva, brolių-socialistu darbus. 

D. Z. Skui is. 

geriau atlikti- vipae jeigu šie nuta- 
rimai butu daromi organizuotų gru 
pių. A- 

% 

Duodant nurodimus, kas ir kaip 
reikia valstybėje daryti, šios grupės 
turės giliau-apsvarstyti ir apvertin* 
ti pačius darbus, ir reikia spėti, jog 
veikiau prieis prie išvados, jog šiuo 
laiku dhromoji Lietuvos valstybės 
paskola yra jau būtinai reikalinga 
ir remtina, o jeigu jau prie tokios 
išvados neprieitų, lai turėtų nurody- 
ti kelius, kur ir kaip tos reikalin- 
gos valstybės darbam® Ičsos yra ga- 
lima gauti- Taigi, kas nori ir gali, 
testoja prie rimtos kritikos- prie 
darbo, kursai galės būti ir Lietuvai 
naudingu- 

//• I[>ic Pinigus. 
I 

Sujudo, sukruto žmonės savo gi- 
minėms ar šiaip nuo kUro nukentė- 

jus' 'ms pinigus siusti. Dabar tik ir 
tegalini tik vien klausinius apie 
Lietuvos pinigus. Taigi Lietuvoje 
šiandien visur vartojami yra vokie- 

ičių valdžios išleistieji pinigai, bu 
tert vokiška markė arba lietuviškai 
auksinu. Markė ir auksinas yra tas 

patsai. Markė susideda iš šrmto pįe- 
nigių arba skatiku- Tos vokiškos ✓ 

markės (lietuviškai auksinai) y ra 4^ 
dviejų rųšių: vienos yra išleistos ^ 

apievartai tik Lietuvoje, jos vadi- 
namos ost-markės, o kitos jau senai 

v'artojamos \ okietijoj. Abiejų tų 
markių kaina yra ta p'ati, nes Vo- 
kiečių valdžia, išleisdama ant rin- 

kos ost-markes pasižadėjo jas visa- 
dos keisti ant šavo markių- Be šių 
ostmiarkių yra dar vokiečių išleistas 
ir ost-rublis. kursai lygus yra dvieri 
įuarKein aroa uviem auKSinam- \ 1- 

si pinigai yrwa popieriniai ir net yra 
20 kapeikų arba keturios-dešimtis 
skatikų popieriniu, Mažesni pini- 
gai- kaip vienas skalikas, 10 skatr 
kų yra iš geležies, cino ir retai va- 

rio. Xė aukso, nė sidabro pinigų pė- 
ra- lle to Lietuvoje tebevartojami, 
nors mažai, ir rusų popieriniai pi- 
nigai. Geriausiais skaitomi yra se- 

nieji caro pinigai po 25. 50, 100 ir 
500 rubliu. Geriausiai stovėjo kur 

sa.s ant šimtinių carienės Kotrinos, 
o smulkieji po 1.3 ir 5 ir 10 rublių 
sulyginamai mažiau vertinami, šių 
pinigų kursas, yra didžiai nepasto- 
vus. Prieš k'arą už rusą rublį 
mokėjo cfaugiau dviejų markių, pas- 
kui, vokiečiams užėjus- jk> pusan- 
tros markės, o toliau kursas buvo 
vis mažinamas, rusų rublis ėjo už 

vokiečių markę, 1919 metais ux 

smulkius rusų pinigus temokėjo ma- 
žiau pusės markės, o už didesnius 
po 60 ar 70 skatikų. Lietuvos Val- 
džios apievartoj buvo leidžiama var- v 
toti tas vokiškas markes auksiniairjfc 
c rusų caro rubliai buvo tik ken^Njį. 

t 

Iš Žemaitijos. Į 

Juozas Stragauskas. 

I. 
AMERIKOS DRAUGAMS. 

Apskelbus karą Lietuvoje, 1914 
m., žmonės paliko kaip sumišę. 
Daugelis ūkininkų, ftutvarč savo 

gyvulius j lairicus, patys išsikraus 
tė j girias, palikę tuščius namus.; 
Mat. pasklido gandų (paskalų),; 
kad tuč-tuojau prasidės mūšiai 

na- <*w<?ręKi cw-ęw2-Q-i7 

tarp rusų ir vokiečiu .kanuome- 
niu ir liks vis H namai į pelenus 
ir (luinus paversti, i Teeiaus bė- 
ęl:>s jokiom nematė, ir kada įvy- 
ko mr.Aiai vietose, tai niekas nei 
bėgo j girias, nei savo fnantos 

nei>abeno ten. kaip tai -pradžio- 
je darė. — \ ieni vežę i miškus 

į slopti, o kiti ėjo jų vogti. 
! 'nut>:i'**ė karo pirmiausiai mo- 

bilizavo vyru paskiau arklius, 
karves, avis ii pašarus rekviza- 
vo. Bruzdėjo Vist/ kaip išmanė. 
Arklius vedėm i Raseinius. Jų 

jėmė rusai, kiek jiems reikėjo. 
Karve- '.r a^is vuivm j Šaulius. 
Imta kiek feikėjo, o kitas st^r;j- 
žino n a nu). Daug gyvulių iš- 
dvėsė nuo karščio ir troškulio ke 
liti 'besivarant. 

Prasidėjo mūšiai ir rusai tapo 
vokiečių mt.galėti ir nuvaryti to- 

li už. Lietuvos rilnt (rubežių). 
Apčme mūsų sali. vokiečiai šei- 
mvninkavo savotišku budu. Xuo 
ūkininkų rekvizavo arklius, pa- 
kinktų. vežimus', karves, 'avis ir 
kiaules, taip-pat grudus ir pa- 
šarus^ Vištas, kiaušinius \r veis 

f liiiius paukščius — žąsis ir an- 

11 i s — .prūsokai (vokiečiai) šir- 
džiai suvalgė. 

Tuojaus prasiniauti visokiu dar 
bu: šienavo pašarus žmonių pie- 

! vose ir laukuose, tai..ė kelius, 
dirbo geležinkelius,, kirto girias 
ir jose degė anglis, vežė malką 
ir 1.1., spausdami žmones minė- 
tu darbu dirbti. Per laukus ėmė 
kasti apka'sus ir .tverti dratų 
(vielu> tvoras. Dažnai iš lau- 
ku paimdavo ūkininko arklius 
prie apkasų dirbimo. Prie dar- 
bo buvo verčiami visi: žemai- 
čiai, vokiečiai ir žydai, kartais 
net šventomis, o žydams — ir 
ša'bos dienomis prisiėjo dirbti. 
Jei kuris netiii'rėdavo pietų val- 

gyti, vokiečiai liepdavo akmenimis 
graužti, bet patys retai kam val- 
gyti duodavo. — Daug iškentėjom 
prie tų darbų. \ 

Trečią vasarą vokiečiai intai- 
sė pienines ir pastatė joj>e sepa-, 
ra torius (ccirtrcfugus) pienui ma 

Šinnoti. — Pajūrio dvare, Paki- 
syje, Lomoje ir Teneniuose. 
Kas rytas žmones buvo priversti 
sunešti po 2 litru pieno nuo kiek 
vienos karves, net biedniausins 
turėjo atiduoti paskutinį pieno 
lašelį. Nenorinčius ir ne^alin- 
čiiuis išpildyti j vi paliepimo—'baus- 

davo pinigine (bausme, darini ar- 

ba kalėjimu. Už pieną mokėjo, 
bet už atnešimą nebuvo atlygi- 
nama. 

l'ž menkiausią pasipriešinimą ar 

paliepimo neispiklymą Siausdavo. 
Į Aš pats užmokėjau io markiu 

bausmės (stropos) už tai, kad 
vieną dieną vežęs iš l'akisio j 
Pajtirio dvarą šieną, antrąją die- 
ną nebenu važiavau. Tokių "kal- 
.ininkn'' buvom 6 ir vi^us nu- 

baudė. Už visokias važiuotes 
(stuikas) dažnai nemokėdavo 
arba \ isai menkai temokėdavo. 
Tai gyvenk sveikas tokiose ap- 
linkybėse"! iDaugelj ūkininką 
lai p suvargino, jog neveikiai jie 
tegalės atsigauti iš-p'b sunkiųjų 
metų. 

Vokiečiai sintetino apielinkėj 
kelis miesteiuls: Naumiestį, Kvie 
darną, Žvingius, Degučius, (Sar- 
tininkus ir Tauragv- kurioje dar 

bažnyčios murai riogso — grau- 
du /.iurėti. 

Kuomet "tsistatys? Kur da- 
bar yra žmonių turtai? — Pajū- 
rio miestelio negadino, no-, s vo- 

kiečių armotOs dvi dieni "ko- 
sėjo'' ir taikė j miesteli. Mies- 
telis stovi dauboje (slėnyje) 
upės Juros, tai granatos ptr vir- 
šų nušvilpdavo. — Pirmieji vo- 

kiečiai pradėjo apie Pajūrį lan- 
kytičs '915 m. (prieš Velykas) 
toj savaitėj (neelėlioj). 

Ant upės Jaros ištisą mėnesi 
išbuvo frontas. Pabaigoj balan- 
džio (pasitraukė paskutinieji ru- 

su tburiai nuo Juros. Dažnai at- 

sitikdavo vokiečių "žvalgu pasi- 
šaudymai su rusais už Juros. 
Smarkiu mušiu tik dvi dieni 
tebuvo, kai vokiečiai, bombarda- 
vo Pajūrio miesteli. Nušautas 
vienas rusas ir .du sužeisti. Vo- 
kiečių žuvo vienas karininkas 
(oficieris) ir 'keli kareiviai su- 

žeisti. — Per vieną žvalgų šau- 
dvmasi sužeistas vokietvs ir 1111- 

1 
kautas jo arki} s. 

'Tuomet tai nuo manys paėmė 
kiti vokiečiai arklį sukeistajam į 
Vokietiją gabenti. Buvo sakę su 

grąžinsią man arklį, bet nesulau- 
kiau ir pu dviejų dienų nuėjau 
į Tenenius vokiečiu vado at- 
klausti. kada sugris vežimas su t 

, 
arkliu, bet ir manęs paties ne- 

bepaleido ir laikė savo priežiu-1 roj, kad kartais rusams nepraneš-: 
čiau apie jų stovykly. Po tri- 

jų dienų pasisekė pabėgti ir pa- 
reiti namo. 

Rytojaus dieną, rytmetyje, at-| 
joja jo vokiečių. Jau manau, Į kad manęs suimti, bet aš jiems. 

.J- 

matyt, nerupėjau — jiems bu- 
ivo rusai už juros galvoj. Nuo 

į tos dienos kas rytas tie žvalgai 
i iš Tenenių atjodavo ir vakare 
vėl i nakvynę išjodavo, bijoda- 
mi rusų nakčia užpuolimo. Pra- 
buvo apie pusę mėnesio. Subėrė 
visus mano pašarus, sukūreno 
malką ir šiaudus nuo stogų nu- 

piešė, betėmydami nuo stogų per 

įžiuronus rusus. 

| Atsitikdavo su rusais pasišau- 
dymai. Kitą-syk vokiečiai, palikę 
daržinėj pririštus arklius, 
pabėgdavo. Vo šūvių jie vėl 
sugrįždavo. — Vieną naktį kaž- 
kas užvedė rusų bu r j pas mane, 
kurie, \iską išsiteiravę laukė vo- 

kiečiu atjojant. Auštant išsiskirs 
tė rusai, pasiliko tik dešimts. 
Pamatę atjojojant vokiečiu žval- 
gus,. mus suvarė i kamarą—ir, 
palaukę, kol jie arčiau prijos, 
ėmė per landus i juos šaudyti. 
Nušautas vienas vokietys. du sun 

kiai ir vienas lengvai sužeistas 
ir trys jų arkliai nukauti. Rusai, 
pasiėmę nuo sužeistųjų, kas jiems 
patiko, pabėgo j saVo stovyklą. 

Tuo tarpu užplūdo vokiečių 
armija, apie kurią rusai uieko 
nežinojo. Laukai buvo kareiviais 
nustoti. Kelyje pilna raitelių, ve 

žinių, armotų ir t.t. Del nu-kau- 

tųjų vokiečių mažne mūsų tno- 
bos !ikj sudegintos. Tik mušu 
laimė, kad vokiečių kareiviai bu- 
vo sukalbami lietuviškai, nes jie 
buvo Prūsų lietiniai, tai išsi- 
aiškino, jog mes niekuo nekalti. 

Sužeistiesiems vokiečiams Į li- 
| joninę nugabenti paėmė mano 

paskutinius du arkliu, vežimu su 

pakinkais ir išvažiavo. Taip ir 
po-šiai dienai tebelaukiu su&rįž- 
[lant. Tai buvo 27 d. balandžio, 
Į1915 m. 

Per tuos mctiu>, daug" mačiau 
ir prisikentėjau. — Ilsu augęs 
l*ajiLvrio miestelyj, ketverius me- 

tus Jtaki:stijonavęs Teneniu baž- 

nyčioj. iš čia 1888 m. iškeliavau į 
Ameriką, kurioje pagyvenęs ifi 

metų. sugrįžau Į savo kraštą Lie 

tuvą. Tokiu atsitikimų nebuvau 

perleidęs savo amžiuje, kokiu 
teko per šiuos karo metus per- 
leisti. 

Sveikinu savo giminaičius, ' 

draugus ir pažįstamus, dabar ^ 
gyvenančius Amerikoje. — Kitą\J> 
kartą parašysiu daugiam. 

Juozas Stragauskas. — Ja- 
montai, Pajūrio par. Tauragės 
ipskr. 1920 m. sausio 6 d. 



čiaiui, o rusų rubliai, kurie buvo iš- 
leisti Kerenskio laikuose, buvo vi- 
sai uždrausta Lietuvon įvežti,- Tu 
"kerenskių" buvo po 20 ir 40 rv»b- 
ir po 250 rub. Daugiausiai jų Lie- 
tuvoje paliko bolševikai, kurie už 

»wiską mokėjo ""•kerenkoms" ir kur 
pas k;j surady vokiečiu ar se- 

nų caro rublių priverstinai juos žmo 
nėms iškeikdavo- Mat» čia ''keren* 
kos" buvo bolševikų be jokių nume- 

rių glėbiais įvožiamos ir už vieną 
"kerenką" (vienji rubli) 1919 m., 

temokėjo tik po 12—13 skatikų 
Kaune, o Rusijoje jos vis dar buvo 
vertinamos, kaipo rublis. Už dides- 
nius Kerenskio pinigus po 25o rub. 

mokėjo už rublį po 30 skatikų. Pa- 
galiau bolševikai yra palikę Lietu- 
voje ir jų dirbtų rublių — už tuos 

rublius jau nieks nė skatiko neduo* 
da- Ikišiol Lietuvos valdžia savo pi- 
nigų dar nėra atspausdinus, bet jau 
ruošiasi prie šio darbo. Pamatiniu 
Lietuvos pinigu turėjo buti vienas 
muštinis, kursai sulyg kurso turė- 

jo buti lygus vienam frankui, l>et 
ikišiol dar pinigai šie neatspausdin- 
ti ir j 11 kursas nėra nuitatytas- 

III "He gesinkite ugnies• 

Važinėjant su prakalbomis po. J 
lietuviu kolonijas, dažnai teko ma- 

tyti, kaip žmonės džiaugtasi, jog 
Lietuva jau yra laisva ir neprigul* 
minga. Kiekvienas tą laisvę supra- 

tę s jau degte dega> kaip ją išlaikius, 
kaip pr.uai'ius, kad LietuVa ir ant 

visados butų laisva, neprigulminga 
ir demokratinė respublika- Daug 
kas ruošiasi tuoj važiuoti Lietuvon, 
kad bendrai prisidėjus prie atlieka- 

įIUiJ Lietuvoj laisvės darbų, kiti no- 

rėtų dar patekti i laisvanoriu eiles, 
kad išliuosavus mūsų sostinę nuo 

lenkų, kiti vėl ruošiais su pinigais, 
kad ten Įsikurus vietyą-kitą bizni, o 

visi veik. kiek galėdami, perka Lie- 

tuvos Laisvės Bonus. Toksai tai yra 
užsidegimas. 

Bet yra žmonių- kurie ši."į ugnį 
norėtų užgesinti. Vieni, gavę viena 

kitą iš Lietuvos laišką, jau sakosi, 
kad ten ir sunku ir vargu gyventi, 
kiti nusiskundžia ant Lietuvos val- 
džios ar ant jos valdininkų ir žiū- 
rėk jau išvacta padaryta. Lietuvoje 
nėra nieko gero, ten dabar dar sun- 

kiau, kaip buvo, dar blogiau, otodel 
nėra ko nė paskolos remti, nt ten 

[važiuoti, o geriau jau čia darb$ 
'dirbti- kaip dirbus- Ir kalba taip 
daug kas, tarsi kitsai butų papirk- 
tas, kokio biznieriot kad, mat, darbi 
ninkai svetur nekeliautu. 

Xe, vyrai, negesinkite ugnies- 
Jeigu Lietuvoje yra kas bloga, tai 
bus galima pataisyti, —< tame yru 
šventa pareiga kiekvieno jos pilie- 
čio- Jeigu šiandien valdžia kam ne- 

tinka, ji bu.s galima permainyti, jei- 
gu kas nuo jos kenčia- tai tegul pa- 
sirūpins, kad tų kančių nebūtų. Ta- 
me jng pačių piliečių d'arbas- Neda- 
rydami nieko, fjrie nieko gero nepri- 
eisime, o skursime taip, kaip ir iki- 
šiol esame skurdę. Nevertas yra 
tas vardo piliečio, pas kurį yra už- 
gesus ugnis prie geresnes ir laimin- 

gesnės ateities, o ir nė piliečio dar- 
bas yra tą ugnį t"arp savųjų gesinti 
— tai turėtų buti tik kitų darbas 
Tedėga meilė jusų širdyse. 

Lietuvos Misijoj Informacijų 
Biuras. 

| Šeimyniški Reikalai. 
ŠEIMYNOS RŪPESČIAI DEL 

VAIKŲ. 

kiekviena šeimyna, nežiūrint to, 
ar ji turi vaikus, ar ne, visuomet, 
turi rupesčius de! jų. Ta, kuri rfe_ 
turi j u, geidžia juos turėtų, ta kiiri 
turi juos, turi gyvą galą rūpesčių 
clel jų- 

Kad imtų tokia šeimyn'a, kuri ne- 

turėdama vaikų, nesirūpintų det jij, 

yra labai reta išimtimi. Kiekviena 

jauna pora, pradedama savo ben- 

drą gyvenimų, tikisi turėti ir daž- 
niausiai nori turėti vaikus. Jauna 
pati, kuri apsivedė su savo vyru fler 

to, kad ji pamylėjo, nori vaikų, nes 

vieną' vaikai sustiprina meilės ry- 
šius tarp jos ir jauno vyro; kita, 
tas patenkina jos motorinius jaus- 
mus- 

Jaunas vyras taipgi nori turėti 
i varkus, nes vaikai, primindami jam 
jo meilės idealą, padidina jo laimę 
ir. reikalaudami iš jo užlaikymo sau. 

padeda jam sukurti tą židinį, kurį 
jis vadina namais — savo namais, 
kur jis po sunkaus darbo, ar kieto 
susitrenkimo su šaltu pasauliu atran 
cla pasilsį, ramumą ir laimę. Niekur 
nėra taip gerai- kaip namie- Bet 
namai, pilnoje to žodžio prasmėje 
gali bup tik ten, kur yra vaikai — 

mylimi ir mylintis vaikai- 

Tiesa, kad vaikai labui dažnai 
dar daugiaus apkartina gyvenimą, 
kuris ir taip nesaldus. Bet tas nei 
vieno nebaido. Jei ano vaikai nege- 
ri. tai jis pats kaltas; mano vaikai 
anaiptol, nebus tokie — mano kiek- 
vienas. Ir kiekvienas, kuris mano 

apsivesti, turi viltį sulaukti savo 

TIESIAI 
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vaiku ir laukia jų. Šita lūkestis, šitas 
troškimas yra ingimtas visai žmoni- 
jai, ar- teisingiaus pasakius, visai 
gyvijai- Atgimti savo vaikuose- iš 
gelbėti savo pade/mę nuo išnykimo 
nuo mirties yra toks stiprus instink- 
tas kaip,ir noras palaikyti s'avo gy- 
vastį; kaip ir patsai lyčių patrauki- 
mas. 

Jei vyras, ar pati nemyli vaikų ir 
nenori jų turėtų ne del negalėjimo, 
0 iš nenoro, tai jie yra išėmimu — 

retu išėmimu. Su jais kas nors ne- 

gera. Jie greičiausiai yra liguisti- 
1 Be' yra tokių, ir tai l'abai daug, 
kurie nenori turėti vaikų ne dėlto, 
kad jie nekęstų jų, o dėlto, kad jie 
apsiskaito- jog jie negali, jų kaip 
reikiant užauginti- Jie turi visus 
tuos jausmus, kurie randasi pas ge- 
rus tėvus ir turėd'ami juos kovoja 
su jais. Jie pasiilgsta vaikų; jie gėri 
•i. svetimus va'ktis pamatę, ir, gal 
pavydi tiems žmonėms,- kurie turi 
vaikus ir gali juos gražiai pagal- sa- 

vo idealą užauginti, bet jie patys 
atsisako juos turėti. Tokie žmonės 
yra idėjos žmonėmis ir jie didesnę 
savo gyvenimo dalį pašvenčia dar- 
bui nešančiam labą visiems. 

Bet visa didžiuma žmonių, pa* 

prastai, neturi tokių augštų *iealų, 
kurie verstų juos išsižadėti savęs ir 

daryti pasiaukojimus- Jie gali buti 
tokie pat geri- kaip ir tie, kurie va- 

dovaujasi daugiau altrustiniu prin- 
cipu, meilės artimu kaip savo paties 
reikalais. Bet gyvenime jie visuo- 
met seka tuos, kurie tu. i idealą fr 

% 

kovoja už jį. 
Šitie, taip pasakius, savimylos 

žmonės dažniausiai turi vaikus ir 
del jų turi visokių rūpesčių- Kad ir 
neturėdamas aug»io idealo žmogus, 
jis visgi rūpinasi, kad jo vaikai tu- 

rėtų geresni gyvenimą kaip jis, ir 
kad jie butų mokytesni galingesni 
už jį. ''Motinėlė", nuo savęs nu- 

traukdama, žiuri, kad jos vaikučiai 
butų sotus- šiltai aprengti; smagus, 
patenkinti; ''tėtušis"• rūpinasi, k'ad 
jo šeimynėlei nepritruktų tų daik- 
tų. be kurių ji negali apsieiti* 

Žinoma, ne visi,tėvai rūpinasi sa- 
vo vaikais daugiau, kaip savimi. 
Yr'a motinų, kurios išėję pas kūmu- 
tę, pamiršta, kad namie paliko vai- 
kus; ir yra tėvų, kurie, sulaukę už- 
mokesti es, negalėdami parei'i na 
mon» nepalikę jos smuklėj. Dau^ var 

go dažnai vaikai kenčia ir daug vi7 
šokiu nelaimių su jais atsitinkančių 
vieno apsileidimui, ar nepaisinimui 
jų tėvų. ]>et kaltinti tėvus uz var: 
gą ir nelaimes jų vaikų nevisuomet 
galima- Gal tėvai patys geriau neiš- 
manė. Gal jie vargo prispausti i*": 
kantrybės išėjo ir neteko gyvenimo 
vilties. 

Kada didelių progų didelei didžiu* 
mai žmonių visai nėra, o d'*l mažų- 
jų, jei jos randasi, reikia smarkiai 
tarp savęs kovoti; kada prie maši- 
nos dirbdamas pats į mašiną pavir- 
sti ir pats žin'aitą, kada jauti, jcįj 
tavo uždarbio, toli gražu, neužtenka 
tau ir tavo šeimynos žmoniškam pra 
gyvenimui, tai ar nuostabu gali bu- 
t; jei iš kantrybės išeini ir imi ne 

paisyti nei savo šeimyna, nei patr. 
savim- Mašina būdamas, masin s 

kai ir darbai. Kokis ūpas užeina to- 
kis ir valdo tą, kuris yra pavirtęs į 
vergą ir dar tokį. kuris yra mašinos 

1 

vergų- 
Taigi kartais galima išteisinti ne- 

blogai darantieji žmones. Bet kaip 
peikimas jų nieko nepagelbsti, taip 
nei teisinimas jų nieko nepagelbės 
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nei jiems, nei tiems, kuriems j n ne- 

gerumas kenkia — jų vaikams ir 
visuomenei- Jei norime atsitaisyti'ne 
gerumus, tai turime surasti jų prie- 
žastis ir jas prašalinti, u tąsyk ne- 

gerumai patys išnyks. 
Argi yra kokie negerumai šeimy- 

noje kaipo jstaigoje ir kokią, tų ne- 

gerumų priežastis ? 

Taip, yr'a- Šeimynos negerumas 
yra tame, kad ji nėra pritaikyta 
prie dabartinių gyvenimo aplinky- 
bių. Visuomenes gyvenimas jo apsi- 
reiškimuose yra didesniame' ar ma- 

žesniame laipsnyje bendras, o šei- 

mynos gyvenimas grynai individi- 
nis. Kada šeimynos naudai plaukia 
ineigos iš darbo kitų še.imynų narų, 
tąsyk pas tą šeimynų su plaukia per 

daug turtų; o ikada šeimyna yra 
priversta gyventi tik iš to, ką šeimy- 
nos tėvas uždirba, tąsyk jos inplair 
kų vargiai beužtenka žmoniškam 

pragyvenimui, neminint jau apie 
perteklių- Tokių gi šeimynų, kurios 
lik iš to užsilaiko ką tėvas uždirba, 
yra daug — visa visuomenės didžiu 

mą. Taigi šita didžiuma, gyvenda- 
ma skurde ir neištekliuje turi užau- 

ginti vaikus, kuriais paskui pati vi- 

suomenė naudojasi- Tas yra netei- 
singa. Taip toliaus negali buti, jei 
žmonija nori žengti pirmyn, lndivr 
dinė šeimyna negali ir neprivalo sa- 

vo vaikų pati išleisti tokius mokslus* 
kurie dabar žmogui norinčiam buti 
suprantančiu -dalykus, apšviestu 
žmogum, yra reikalingi žinoti. Vi- 
suomenė reikalinga šeimynų v*aikų, 
taigi visuomenė ir turi rūpintis jų 
švietimu- Ji neprivalo pasitenkinti 
išmokinus juos skaityt, rašyt, kaip 
dabar kad pasigiriama tuo, o priva- 
lu vaikams duoti pilną mokslą* pa- 
daryti ji pilnai suprantančiu žmo- 

gum ar' žmona. 
•Kada šitas supratimas visuome- 

nės priedermės bus pas visus, ar 

bent didžiumą jos narių ir kada toji 
priedermė bus visuomenės pildoma, 
tąsvk šeimynos blogumai, kokie jie 
dabar šeimynoje apsireiškia pra- 
nyks. Pranyks šeimynos rūpesčiai 
del vaikų ir namai visai didžiumai 
žmonių bus ne pergalėjimo vieta* o 

tikrais namais, kuriuos apšvies lai- 
mė ir pasitenkinąs- 

/• 

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 
RIETAVAS. 

(Telšių apskr.) Rietavo ū ža- 
ras ir prieš karą buvo lenkini- 
mo lizdas. Ir dabar tas pat. 
Užėjus j raštinę jauti žmogus, 
tarytum patekęs j lenkų įstaigą, 
net skamba tenai lenkų ka'lba. 

Žemaitis. 

PARIEBIAI. 

(Šakių apskr.) Pariebiuose ma- 

noma įsteigti "Žemdirbių'' są- 
jungoš kuopa. Rudenyje net 
buvo atstovai nuvažiavę Kau- 
nan, kaž kokių patarimų ar 

"strukcijų"' parsivežti 

RIETUVA. 

Rietavo d v are ne tik prieš ka- 
rą knibždėja lenku, bet ir da- 
'bar, nori ir vyriausybės valdo- 
mame, j ("jus raštininėn vien tik 
lenku kalba tegirdi. Kiurie rašti- 
ninkėliai kad ir moka lietuviškai, 
bet gėdisi "chamų" kalbos, o ki- 
ti tai ir visai menkai te S u grabe- 

jlioja. Įdomu, kai,p jie gali vesti 
knygas lietuvių kal'ba. Žemaitis. 

PUSTAPĖDZIAI. 

| (Vilkaviškio Vals.) Mūsų kai- 
mas yra gana didelis, susidedąs 
beveik iš staijibių ūkių. Yra mo- 

kykla, kurią lanko gana daug 
mokinių. Taip-pat yra ir jauni- 
mo lavinimosi kuopa, gyvuojanti 
antrus metus, kurioj yra apie 50 
narių. Jaunimo gana daug, bet 
mažai susipratimo. Susirinki- 
muose buna didžiausia netvarka, 
užuot gražiai elgusis, "buna vien 
girtuoklių skandalai. Blogas j- 
protis tęsti susirinkimus ligi 3— 
4 valandai nakt:cs, kes ne labai 
mums geistina. Kupai vadovau- 
ja mūsų mokytojas p. K, Tik gai- 
la, krid mokyt jr laiko vakari- 

niuose kursuose klausytojus ligi 
12—i valandai nakties. Del to 
kiti jaiuaiieji visiškai kursų nenori 
lankyti. Kadangi kuopoje yra iš 
tvirkusin narių, tai ir kuopos 
darbingumas nekoks, nors ki- 
tus, ipavyzd'žiui "pavasarininkus", 
labai kai kurie mėgsta pašiepti, 
nežiūrint j tai, kad pas juos vis- 
kas tvarkingiau eina. 

Kuopos narys. 

IŠ VALSTIEČIŲ SĄJUNGOS 
GYVENIMO. 

ŽEMAIČIŲ KALVARIJA. 
Gruodžio 8 4. įvyko steigia- 

masis Valst. Sąjįungos susirinki- 
mas Išreiškė noro buti Sąjungos 
nariais 14 asmenų. Kuopos ko- 
miteto pirmininku išrinktas Acl. 

M(ika, sekretorium—Pr. Gedvi- 
las, kasininku V. Lukauskas. 

P. Gedvilas. 

LIETUVOS MISIJOS TO- 
LIMESNIS MARŠRUTAS. 

Šiuomi Chicagos Distrikto Ko- 
mitetas Lietuvos Laisvės Pasko- 

los Bonų apreiškia tolimesnį 
maršrutą. 

Dekalb, VI11. utarninke, kovo 2 

d,. 7:30 vai vak. 
Rockford, 111., seredoje, kovo 

3 d., 7:30 vai vak. 

Rockdale, Joliet, ketverge, ko- 
vo 4 d., 7:30 vai. vak. 

St. Charles ir Batavia, petny- 
ėioj, kovo 5 d., 7:30 vai. vak. 

Chicago Heights-Steger etc., 
subatoj, kovo 6 d., 7:30 vai. vak. 

Spring Valley. 111., nedėlioj, ko- 
vo 7 d., 2 vai. po pietų. 

Westville, 111. 7:30 vai. vak. 
Indiana Harbor, pftneMėlyj, ko- 

vo 8 <1., 7:30 vai. vak. 

Gary, Ind., g vai. vak. 
East St. Louis, utarninke, ko- 

V 

vo 9 d., 7:30 vai. vak. 

Springfield, 9 vai. vak. 
So. Omaha, Neb., seredoje, 

kovo 10 d., 7:30 vai. vak. 
Grand Rapids, Mich., pėtny- 

čioje, kovo 12 d., 7:30 vai. vak. 

I lAugščiau nurodytos kolonijos 
turės progą turėti pas save pa- 
žymėtose dienose Lietuvos Misi- 
ja 

Kolonijų Paskolos Stočių Pir- 
mininkas ir Sekretorius tegul tuo 

jau praneša apie surengimą jų 
kolonijoj iškilmingo susirinkimo 
priėmimui Misijos, žemiau pa- 
duotu adresu. 

iKiekvienos kolonijos komitetas 
malonės pasirūpinti turėti užtek- 
tinai knygiuičių ir Bonų užraši- 
nėtojų. 

Visas pastangas dėti, kad nu- 

rodytose dienose ir vietose tikrai 
prakalbos ĮVYKTŲ. Jei^u kur 
but visai negalima, tai TELE- 
GRAFUOTI žemiau paduotu ad- 
resu. 

Pasirūpinti, kad kolonijų atsto- 
vai pasitiktų Misiją, nulydint į 
susirinkimo vietą. 

iVardu Chicagos Distrikto Lie- 
tuvos Paskolos Komitetas — 

S. Valančius ir P. Baltutis, 
3246 S. Halsted St., Chicago, 111. 

Telephone: 
Drover 701. 
Drover 3514. 
Yards 6126. 

PRANEŠIMAS LIETUVOS MI 

SIJOS DELEI LIETUVOS 
PREKYBOS BENDROVĖS 
SUTARTIES SU LIEUVOS 

VYRIAUSYBE. 
Remdamasi Lietuvos Vyriau- 

sybės įgaliojimu nuo spalių 31 
dienos 1919 N. 1591 punktas 7, 
Lietuvių Misija ir Lietuvos Pre 
kybos Bendrove ypatoje savo 

vedėjų ir direktorių, 2 d. Vasa- 
rio 1920 yra nutarę: 

1. Lietuvos Prekybos Bendro- 
vė, tikdama, kad nuo Amerikos 
lietuvių -burtų užtraukiama vienos Į 
rūšies Lietuvos laisves paskola į 
ant 5 milijonų dolarių iš penkių 
nuošimčių penkiolikai metų, šiuo] 
mi tinka sudarytąją rugpjučio 20 į 
dieną, 1919 m. N 5836 tarp Lie- 
tuvos Vyriausybės ir Bendrovės 
sutartį delei išleidimo ir parda- 

vinėjimo vieno milijonu dolarių. 
Lietuvos Bonų iš 5yz nuošim- 
čių dviem metams skaityti sunai 
kinta. 

2. Lietuvos Prekybos Bendro- 
vė pasiųlo ir Lietuvos Misija pil- 
nai" sutinka, idant visiems, kurie 

yra išpirkę arba dalinai užsisakę 
nuo Bendrovės minėtosios rųsics 
•bonus, bu-tų duodami Laisvės pa 
skolos bonai, o tiems, kurie ne- 

tiktų ir kurių pinigai per Bend- 

rovę jau butų Lietuvos Misijai 
pasiųsti, Lietuvos Misija sutin- 
ka grąžinti j mėnesį laiko nuo 

šio paskelbimo. 
3. Lietuvos Misija šiuomi pa- 

liudija, jog Lietuvos Prekybos 
Bendrovė, turėdam: omenyje, di- 
dį svarbumą veikiau ateiti Lie- 
tuvos Vyriausybei pageli on, ir 
norėdama prie vienos bend- 
rovė* Lietuvos K"»isvėp paskolos, 
pirmoji yra Misijai jmokėjrus: 15 
tūkstančių dolarių surinktų jos 
nuo bonų pirkėjų ir pasitiki, jog 
visi pirkusieji, pas ją bonus su- 

1 tiks pamainyti juos Lietuvos 
Laisvės bonais. 

Pasirašė, Jonas Vileišis, 
Lietuvos Misijos Pirmininkas. 

Lietuvos Prekybos 'Bendrovė, 
Pasirašė John J. Roman, 

Prezidentas. 
Pasirašė, F. J. Kalinauskas, 
Antapauda. Sekretorius. 

RED. ATSAKYMAI. 
Martinui Tamušaičiui. — Jū- 

sų eilutės neatsako taisykliškam 
eilių rašymo budui ir neturi sa- 

vyje poezijos. Nesunaudosime. 

T. Mitchell. Eilės neturi jo- 
kio daiflės skonio. Netalpinsime. 

Ten buvęs. Tamstos žinutėje 
apie "Naujienų" balių ir koncer- 

tu nieko nepasako alpie jo sko- 
ni, bet vien ištiso koresponden- 
cijoje kritikuojama už vartojimą 
žodžio: "ponas". Juk viešuose 
suėjimuose tik ir reikia panašiai 
elgtis. To reikalauja mandagu- 
mas. Netafpinsime. 

Vėliavos 
Akyvaizdoj 

TAI YRA PUIKIAUSIA KNYGELĖ 

LIETUVIŲ KALBOJE. KIEKVIENAS JĄ 
PAĖDĘS SKAITYTI, NEPADĖS JOS IKI 
NEPERSKAITYS VISĄ. 

KNYGUTE APRAŠO APIE KARĘ, 
SPROGSTANČIĄ MEDŽIAGĄ, JURŲ 
PLĖŠIKUS (PIRATES) IR LABAI DAUG 
KITOKIŲ DALYKŲ. 

LIETUVA, 
3253 S. MORGAN ST , 

CHICAGO, ILL- 

KAINA TIKTAI $1.00 
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SLA. 208 MOTERŲ KUPOS 

VAKARAS. 

Vasario 29 d.. M. Meldažio 
svetainėj atsibuvo minėtos mote- 

rų kuopos vakaras. V akaro pro- 
gramas buvo visais atžvilgiais 
pavyzdingai sutvarkytas ir išpildy- 
tas. Matyt, musų materyse yra 
tižtektinai gabumo, drąsos bei I 
pasišventimo dirbti: gal dėlto ir j 
jų vakarai gražiai išpildomi. 

Lai bus leista pastebėti vieną j 
tlalyką, kuris, manau, yra nati-1 
dingas, tai, paprastai, vakaro ve-! 

drjas ar vedėja pradeda vakarą., 
pratardamas į publiką, idant sve 

tainėje pasidarytų tvarką, nutil- 
tu. Tuomet ir publikai yra iria-, 
loniau ir patiems artistams ne-j 
kliudo savo užduotis pildyti. 

J'irmiausiai buvo vaidinta dvi- 
veiksmė tragi-komedija "Susi-. 
prato '. Pats veikalas gan pavyz-' 
dingas, pamokinantis ;gi ji gra- 
liai išpildant, rodos, ir matai 
*avo akimis, j'auti, kai ištikruju 
skaudų gyvenime apsireiškimą, 
kuris tai šeimynai teikia vien' 
sielvartą, upelius ašarų. 

Galima drąsiai sakyti, kad mi- 

nėtą veikalą tafp išpildė minė- 
to vakaro artistai-mėgėjai. 

| Svarbiausia rolė ir geriausiai 
j išpildyta tai Agotos Minkštimie- 

įnės. Ją atliko P. Mockiene. Ji 
m gebėjo, ypatingai vargo inomen 

te (niirtivs vyri: i) išreikšti šeimy- 
nos tpadėti be jos globėjo ir drau- 

ge parodyti motinos meilę savo 

vaikams, ir atjausti skausmą šir- 
dies, koki ištiknijų kenčia moti- 
na del savo- nuskriaustų, nekal- 

tų vaikų. 

Micevičiui, Igno Darbštuo- 
lio SLA. Organizatoriaus rolė- 

je, negalima nieko užmesti. A. 
Kvedaras, Kaulo Minkštimo. — 

taipgi neblogai, tik kartais bu- 
vo pastebiama ant veido berei- 

kalinga šypsą. S. Valančius, 
l'etro, Onutės Mylėtino rr>lčje, 
vaidino pagirtinai. I'. Yalasevi- 
čienė, Onutės rolėje, iškarto bu- 

vo galima pastebėti trukumas, 
nes būdama jauna, turėjo dau- 
giam mav.iau gyvumo, vikrumo pa 
rodyti.%Ilet tik antrame veiksme 
tas pas ją apsireiškė. Reikia ati- 
duoti užtarnautą pagyrimą V. 
šuoliukui, Vincuko ir A- Mi- 
lkevičiūtės- Katriutės rolėse- 

Tol i a u.s Milda Vilkiu-tė ir Iri- 
na Jonaičiutė gražiai išpildė šo- 
kius. liet gražiausia atliko šoki1 
Valse Silvia Kiriutė. Dar visai! 

PENKI APGARSINIMAI VIENAME 
PARDUODAME geriausias 1'kes su geriausia žeme. Mažas ir ditlv- 

lias »u budinknis su sodnais ir su gyvuliais, mašinomis ta|,pe lietuviu 
ūkininkų DIDŽIAUSIOJ LIETUVIU KOLONIJOJ AMERIKOJE, apie- 
linkėje miesto Seottville. Miehigan. 

PARDUODAME 
Parduodamp valgomus produktus geriausius, Šviežius Kiaušinius, 

Sviestą, Lietuviškus Suritis. Tikrą. Medų Daržoves, C,rudus Sieną ir 
Gyvulius 

PARDUODAME 
Parduodame vaisingus medelius gatavus ir Jfiepytus, ir diegus vi- 

sokiu uogų. Gražius pavasario medelius ir visokiu gražiausių žydinčiu 
krūmų ir rožių. 

VAKACIJAS 
Priimame iš miestų Lietuvius Vyrus ir Mozeris aut Vakacijų kurie 

norite savo vakacijas. dyklaikins, linksmai praloisti tarpe Lietuviu 
Ūkininkų, palei ežerus ir gražius upelius, — kreipMitės j mus o mos 

jums vietą pragyvenimui pajieškosime. 

UŽSIRAŠYKITE 
Užsirašykite musų leidžiamą Lietuvių Kalboje Ūkišką Bepai'tyvišką 

Iliustruotą žurnalą, kuris išes kas dvi savaiti kairtą. Kuriame sasife 
geriausių pamokinimų ir patarimų, kiekvienam lietuviui ukininkui ir 
minate syvenantiemr, lietuviams vyrami ir moterims ir jaunuomenei 
visokių pasiskaitymų, pasimokinimų visokiuose gyvenimo reikaluose 
iško turėsite neapsakomą naudą ir daug linksmurhų ir žinojimų apie 
daug dalykų, ko lig šiol nežinojote. Kaina metams $1.5P. Pusei metų 
11.00. Užrubežiuose $2.50 metams. Kiekvienas užsisakykite ir uždažy- 
kite savo giminėms j Lietuvą už ką jie jums bus labai dėkingi. 

SKAITYKITE ateinančios subatos "LIETUVA" rasite didelį pa- 
aiškinanti apskelbimą. Su visokiais reikalais kreipkitės musų Lietuvių 
Ūkininkų Draugijos Administratorių — Antaną Kiedj. Adresuokite: 

LIETUVIŲ ŪKININKŲ DRAUGIJA 
ROBINSON BIJII.DINO 

* 

SCOTTV1LI.E, MICHIGAN. 

Brangus Tonikas. 
Pereigos uždėtos ant skilvio ir vidurių sistemos parastai 

ir tankiai yra sunkios kurios patinka kuno organus silpname 
padėjime. Kentetojas jieško t°'lik°, medicinos, kuri netik kad 
pagelbėtų jam, bet taipgi, kad jo viduriu organai dirbtų suti- 
kime su gamtos taisyklėmis. Tokie atsitikimai buna pasek- 
mingi tuojaus vartojant. 

Severa's Esorka 
(pirmiaus žinoma kaipo "Severos Skilvinis Bitteris"), kuri yra 
pasekmingas skilvio stiprintojas ir vidurių liuosavimo tonikas, 
rekomenduojamas silpniems, seuiems ir gynantiems žmoniems. 
Jos medikališka pviprava yra padaryta iš geriausių ir patikė- 
tinų vaistų gydyme užkietėjimo vidurių^ nevirinimo skilvio, 
neturėjimo apetyįo ir paprastai arba silpnėjimo, vidurių sis- 
temos. Pamėgink plečkelf Sitų vaistų šiendien ir užstok ant 
kelio sveikafos. Kaina: 75, ir $1.50; karės taksų 3 ir 6 centai. 
Parsiduoda visose aptiekose 

W. F. SEYERA C0., CEDAR RAP1DS, I0WA 

\ PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSU KAINAS 
ANT DURU. LENTŲ, REMTJ IR STOGAMS POPIERIO 

Specialiai: Maleva malevojimui stnbų iš yidaua. po $1.30 už galionu 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003—3009 SO. HALSTEl) STREET CHICAGO, ILL. 
vV ■+, *»* W *a« u* ^ ^• 

LIBERTY BONOS 
Mes perkame Pergalės Bondsua pilna parašytąja % A A O Lfl verte, ir Latav€» Eondsus pilna pinigine verte. W #%On 
Atdara*kasdientloTt ' J- G. S ACKHEIM & CO 
Utarnlnkala, Ketverga's 1335 MIL,WAUKEE AVENŲE, tr Subatonila 9—9 tarp Paaina ir Wood 

jaunutė, 1>ct pas ją artistišku- 
mas, tarsi, prigimtas. 

Apvainikavimui viso programo 
p-lė Marijoną Įsakau skaitė siu- 
dainavo solo, keletą 'dainelių. 
N'en'iatau reikalo jas išvardinti, 
bet tik pažymėsiu, kad plaukiančių 
savolbalsu daug dailės skonio su- 

teikė publikai u/ ką jai suteikta 
daugvibės aplodismentų. Jei p-lė 
Rakauskaitė išreikštų nuodugnų 
artistiškumą veido išraišką bei 
maloniu žvilgterėjimu, kaip ir 

jos švelniai plaukiantis balsas, 
tuomet, kaip širdyje, taip ir pa- 
viršutiniai ji parodytų pergyve- 
nanti tas visas ypatybes, kurios 

slepiasi dainoje. 
Vieną dalyką, koki teko pa- 

stebėti pas musų moteris, tai 
negaliu palikti neminėjęs. Jos 
pralenkė vyrus tuomi, kad pa- 
skirtu laiku pradėjo vakaro pro- 
gramą. Puikus pavyzdys. 

Vyrai! čia mums reik išto pa- 
simokinti ir musų darbus visuo- 
met pradėti ir baigti laiku. 

A. R. 

PAVYZDINGOS KRIKŠTY- 
NOS DAROTOS PAURIU- 

TĖS. 

Nedėlioj, vasario 29 <1. Petro ir 

Marijonos Patinų dukters j vyko 
krikštynos, kur susirinko mažas 
būrelis svečių, bet gerų Lietu- 
vos piliečių. Bešnekučiuodami 
taq) sa'Vęs, atsiminė ir apie tė- 

vynę-Lietuvą ir sumetė $26. Liet- 
tuvos Raudonajam Kiyžiui. Au- 
kautojui: po $5.: 

Jonas Kazakaiuskas, Jonas Zda- 
nis, Juozas Pugždis, .Marijona 
Paurienė, Juozaipas Kaminskas. 

Juozapas Raziola $1. Viso $26. 
Lai auga bujoja jaunute lietu- 

vaitė 1). Pati rintė. Ten buvęs. 
Širdingai tariu ačiu — pinigai 

$26.00 priimti. 
Dr. A. L. Graičunas, Centr. 

Sekr. L. G. D. 

Bridgeport. i 

Sūsiv. Aemrikos Lietuvių Ka- 
reiviu 3 kuop. <lomai. 

l'tarninke, kovo 2 d. šv. Jurgio 
parap. svet. atsibus lavinimosi ir 

taip kareiviškos .pamokos j ku- 
rias ėėdnas narys privalo atsi- 

lankyti ir susipažinti. Visi nariai 
ir norintieji prisirašyti esate -kvie- 
čiami atsilankyti knoskaitlingiau 
si ai. Valdyba. 

WEST SIDE. 

Susiv Am. Liet. Karetvht 7 kp. 
atsibuvo prakalbos vasario 17 d., 
M. Mek'.ažio svetainėje. Žmonių 
buvo nemažai prisirinkę. Pirmas 

kalbėjo kareivis A. J. Tutlis. Jis 
aiškino S. A. L. K. organizaci- 
jos stovj. pažymėdamas, kad 
YVest Sicdės 7 kuopa pasilikus 
nuo kitų kuopų, dar daugel jau- 
nuolių neatjaučia Lietuvos šia- 
me svambiame momente. Rasi. 

neatkreipdami atydos į Lietuvos 

į reikalus, agitavimą pirkime pas- 
IkoLs Bonų ir kitų svarbių tau- 

tos reikalų. Antras kalbėtojas, 
įDr. C. K. Cherris, paaiškino vi- 
su lietJ'vviu užduotis dabartinia- 

I * 

jine laike, anot jo, butų daug 
|lengviau kovoti ir apginti Lie- 
tuvos rubežii'.s nuo priešų, jei visi 
stotų išvien- Dar kalbėjo kareivis J- 
J Zamkus> aiškindamas tikslus šios 

organizacijos ir kvietė prisirašyti 
visus jaunuolius. Gal su laiku su- 

sipras ir stos prie hendro darbo. 
Ten huvęs. 

Brighton Park. 
1 

( Lietuviu Dailės ratelio mėne- I 
jsinis susirinkimas atsi'bus sere- 

doj, 7:30 vai. vak., bažnytinėj 
.s v et. prie 44-tos ir Fairfield ave. 
Visi nariai ir narės kviečiami at- 

silankyti, nes daug naujų dalykų 
yra svarstymui. Taipgi dar kurie 
nepriklausote p>rje Dajilės Ra- 

.teilio nepamirškite ateiti ir tapti 
nariais. B. D. Kauneckis, 4^4 

i S. Rockwell St. 
1 

i 
NESMAGI NAUJIENA 15 LIE- 

TUVOS- 

Mėnuo tam atgal, p- A. Sudavi- 

cius rašo laišką, kuriame pažymėjo 
šitokį liūdną atsitikimą, būtent su- 

įius- Viktoras» 23 metų, žuvo iš 11a- 

mti '»fc jokio pėdsako, manoma, kad 
tapo užmuštas- 

is gautojo laiško ihuar, išskaito- 
ma dar liūdnesnė naujiena, būtent 
darbo laiku "jaujoje", iškilo kivir- 
čiai tarpe pat'?s Adolfo Sudavičiaus 
ir jo darbininkų ; pasibaigė užmuši- 
mu A. Sudavičiaus, gi užmuštasis 
surastas upėje Šalpieje- A. A. Adol- 
fas Sudavičius gimė ir užaugo Jo* 
mančių Viensėdyje, Kauno rėd., Ra- 
seinių apskr., Rietavos valse- 

1901 m- Sudavičius nupirko Sal- 
pieftos Viensėdį- šviekšno* parap., 
Raseinių apskr-, Žemaičiuose, kur 
gyveno iki minėtos savo gyvenimo 
nelaimingos mirties. 

Mano užuojautos žodis: Tegul 
jam bu s lengva IJetmos žemelė. 

A. L• Lukas. 

BRIDGEPORTO L. L. P. 
STOTIS. 

L. L. T. Bonus galima užsi- 
rašyti siosc vietose: 

Liberty Land Co. 3301 So. 
Maiste d St. 

M. Kiras ofise, 3331 So. Hals- 
ted St. 

l'niversal State P>ank, 325 2 

80. llalsted St. 
F. M. Šatkauskas, Dolekšin 

krautuvėj, 3423 S<> ITalsted St. 
J. A. Martinkus 3324 So, Hal- 

sted St. 
iPcr/inskio vyrišku drapanų 

krautuvėj. 
"Lietuvos" Dienraščio Admi- 

ministracija, 3253 So. Morgan 
Kurie nėra dar minai užsimokė- 

ję L- L. Paskolos l»onų, tfai malo- 
nėkite užsimokėti Universal Statt 
Bank. Ten priirhami likusieji u' 

mokėjimai. 

PAJ IEŠKOJI M AI. 

Vaclovas Laskauskai j ieško savo 

sunų. Prieš karą gyveno mieste 
Niagara Pails. Praneša, kad 
jų nameliai .sudeginti. Meldžia J-j 
pačių ar kas apie juor. žinotų pra- 
nešti šiuomi adresu: 

Vaclovas Laskauckas. Rutkiškių 
dvare, Alvito v'alsč., V ilkaviškio 
apskr., Suvalkų rėd. 

Jonas kučius iš Lietuvos j ieško 
savo svainį Vincentą Kiški. Prieš 
pasaulini karą gyveno Louis mies- 
te. Meldžiu jo paties ar kitų prane- 
šti šiuo adresu: 

Jonas Kučius, Kauno rėd, Pane- 
vėžio apskr., Ramyg:r?s vals., Gri- 
galių kaimo. 

Juozas Zigmuntavičius jieško Pe- 
tro Zigmuntav .čiaus, gyveno Chica- 

goje. Jis čion turėjo savo. namus if 

rubtj dirbtuvę. Praneša, kad tėvas 

yra miręs 1917 m„ o kiti visi gyvi- 
Meldžia jo paties ar jj žinančių 
pranešti šluom adresu: 

Juozas Zigmuntavičius, Da vi erių 
valsč., ir kaimo, Pasvalio apskr., 
Kauno rėd. 

ATSTIMKITE LATSKUS. 

Chicago<? Centraliniam pašte (Įė- 
jimui clurjs nuo Adams gatvės) 
yru šiems asmeniems laiškai: 

503 Andrejauskas. Pranciškus 
504 Antanai P. 
5to P>agdonas John 
511 Bacevičia Jonas 
572 Jankauskas Jokūbas 
578 Kiniauskas Vilimas 

590 Kuzmickas Juozas 
626 Petrauskas Juozas 
637 Razminas Dominikas 
038 Rimkus Jonas 
639 Rimkus Jonas 
645 Satautas C. 
652 Šilaitis Jurgis 

Jieškau Vladislovo Goro-! 
deckio (Horodeckio) prie* 

♦ ketverius metus gyveno Mi 
nneapilis, Minn., o dabar 
nežinau kur. Turiu svarbių 
žinių iš Lietuvos. Jis paei- 
na iš Grigaičių, Šidlavos 
par*, Raseinių apskr. Kas 
apie jį žinote arba jis pats 
malones atsišaukti adresu: 
RAPOLAS GEČIUS, 3253 
S. Morgan Št. Chicago, 111. 

>! Linimentas 
arba tam tikras tepalas privalo vi- 
suomet rastiem namuose, idant at- 
sitikimuose, kur reikalaujama te- 
palas paviršutinium -tojimui, 
galėtumėt tuojaus apturėti greitu 
ir pasekmingu palengvinimą nuo 
ivuirlu nesmagumu. Vaslelgsite 
Išmintingai uusipitkdaml 

Severa'i 
Gothard Oil 

(Severos Gothurdlftko Aliejaus), 
kurs vartojamas, kaipo linimentas 
urbu paprastas tepalas nuo rheu* 
roatizmo. neuralgijos, persitempi- 
mo) tinimo, padidintu gyliu, ruu- 
menu ir sanariu sustingimo ir nuo 
visokiu diegliu ir skaudėjimu. 
Kainos: 30 ct. ir 2 ct. taksu, arba 
60 ct. ir .1 ct. taksu, l'ariduoda vi- 
sur aptiekose. 

W. F. SFVERA CO. 
CTOAR RAPIDS, IOWA 

Pajicškait brolio Leono Juciaus, 
Paeina iš (iirvainių kaimo, Lauku- 
vos ]>arap.. Telšių apskr. Pirmiaus 
gyveno Pennsylvanijos valstijoj* Da 
l>ar nežinau kur- Yra jam laiškas iš 
I.ietuvos nuo motinos:- Ji nori suži- 
noti ar jis šyvas. Jis pats ar kas ji 
žino- malonėkite pranešti sekančiu 
antrašu: Charles Jucius, 3221 So. 
Lime Str-. CUicago, 111- 

i 
Rakandai ant pardavimo. 

Parsiduoda 6-šių kambarių ra- 

kandai, vartoti tik 8-nius mėne- 
sius, visai naujutėliai. Parduodu 
iš priežasties moters mirties. Par 
duosiu pigiai. Reikale pirkimo at- 

sišaukite nuo () ryto iki 9 vaka- 
ro, antros lubos. 

T.. S. 3215 So. Wallace St. 

Reikalinga;; Jani toriui pagalbininkas 
pavienis arba viedes bo vaikus arba su 
vienu vaiku. Pavieniam $G0.00 { mė- 
nesį su valgiu, vedusiam $120.00 ir 
fliatą pagyvenimui, Atsiašukite pas: 

Simonas Ignato\vich. 
GG00 Maryland Ave., 

Telefonas Blackstone 3734. 

Parsiduoda barzdaskutykla gražioj 
vietoj tnrPe lietuvių ir svttimtaučių 
Intaisymai visi geri ir kuonaujauslos 
mados elektrikos mašinofc darymui 
masadžo, gydymui reumatizmo, elektri 
kos mašinos plaiskanų, Viskas gata- 
va, tik stok ir dirbk. Biznis išdirbtas 
per 10 metų ir gerai žinomas visiems 
apielinkės žmonėms 

Priežastis pardavimo sužinosi ant 
vietos? 

Atsišaukite laišku rašydami: 
"Lietuva"' No. 15. 
32C3 So. Morgan St. 

phicagot 111. 

Pajieškau pusbrolio, Juozapo Raz 
mina, paeina Kauno redybos. Kelmės 
parapijos. Pakarčiaralų kaimo Prieš 
trejus metus gyveno Chicagoje, 111 1922 
So. Jefferson St. užsiimdavo langu plo 
vumu. Kas apie jį žino arba jis pats 
malonės pranešti šiuo adresu. 

S. Pikturna, 
7<5 Colufnbia St. Bridgeport, Conn. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda pigiai tik už $4.400 00, 

medinis namas, trjs metai kaip staty- 
tas ir extra lotas 100 pėdu ilgio ir 
30 pėdų pločio. Turi būti parduotas 
i trumpą laika, savininkas išvažiuoja 
ant ūkės (farmų). Atsišaukite sekan- 

čių antrašu: V. Z. 
4017 Brighton Plaee, Chicago. TU. 

AN1 PARDAVIMO. 
Parsiduoda plytų namas, keturiu me- 

tu senumo, prie Sacramento Ave., ne- 

toli nuo Archer Ave.. 60 pedu pločio iš 
fromo 3—kambariu lietai i1- krautuve 
dabar tuščia. Gera vietas pieno krau- 
tuvei. Gazas ir elektrikos pečias šilu- 
ma. Randos nešas $1,080.00 Kaina 
$10,500.00: Adam Marszewski, 
Room 816 S. La Salle St. 

FARMŲ PIRKĖJAI. 
Pirmiau negu pirksite KARMA gau- 

kite platesnius paaiškinimus iš Lietu- 
viu bėndrovės, apie lietuvių kolonijų 
VVisconsine, kur jau daug lietuvių gy- 
vena ir dar tūkstančiai apsigyvens, nes 

ten žemė labai gera ant kurios viskas 
labai gerai auga nepaisant kokie metai 
nebūtų. Dauguma mūsų pirkėjų buvo 
išvažinėją. po daugel valstijų, bet tin- 
kamesnės vielos niekur negalėjo ras- 
ti. Vieta labai puiki. Farmos randasi 
aplinkui miestelio, kuriame visi biznie- 
riai yra lietuviai ir dar yra proga ke- 
liems biznieriams atidaryti kitokius 
biznius, nes trumpame laike bus būda- 
vojama keletas dirbtuvių. Dar dabar 
žemę. labai pigi sulyginant su kitų 
kompanijų prekėms tai musų bendro- 
vė parduoda per pus pigiau. Gražios 
leikos, ežerai, dabina visg. apielinkę, 
visur geri keliai, kad ir blogiausiame 
ore, visur galima išvažiuoti, žodžiu 
sakant visi paranjcumai del farmerių 
yra ant vietos, visur lit' ivi.škai kalba- 
ma, šokama ir dainuojama taip tenai 
gyvenantieji jaučiasi, kaip kad jausda- 
vosi Lietuvoje. 

Kas norite platesnių paaiškinimų, tai 
prisiųskite savo adresą, o mes prisiu- 
sime jums knygelę su platesniais pa- 
aiškinimais, paveikslais ir pienu. 

Liberty Land & 
Investment Co., 

3301 So. Halsted St. 
Chicago, 111. 

Reikia operatorių prie vaiku 7Tra* 
bužiu. Taipgi prie išsiuvinėjimoran 
komis, kurie galėtų d'arbą neštics j 
namus- 

Madevvėll Garment C'o. 
*48i7 W. Roošcvclt Rd. Oiicago. 

I m" j imas nuo 48-to Courto- 

PUJ.KI FARMA. 
PARSIDUODA 120 akeriu gera t'ar- 

ma Wis. tik 2 mailės nuo miesio. 70 
akeriu išdirbtos, 40 akeriu ganyklos ir 
10 akeriu miško. 25 akeriai rugiais už- 
sėta, 12 akreių dobilais, o kita žemė ki- 
tokiais javais. Visos triobos beveik 
naujos, stuba 6 kamb. ir belsemenfU 
ant cementinio fundamento, visai nau- 
ja, barnė tik vienas metas ka.p buda- 
vota. 3 arkliai visi jauni, 6 karvės. 14 I 
kiaulių, 20 vištų, taipgi su visomis ko-1 
kios tik reikalingos del farmos ir ki-! 
tais visais įtaisymais. Bus parduota 
arba mainyta ant Chicagos prapertfs. 
Norintieji geros farmos nepraleiskite 
šios progos.1 

LIBERTY LAND 
& INVESTMENT CO. 

3301 So. Halsted St., 
Chicago, 111. 

SKUBINKIT PIRKTI. 

Namai labai brangsta ir dar eis j 
brangyn per ilgą laiką, nes viskas 
brangsta, materijolas kila algos kĮla, J 
o Chicagos miesto gyventojai šimtais j 
tūkstančių dauginasi, jau dabar keli I 
šimtai tūkstančių namų trūksta ir kas 
kurt dar daugiau truks, užtai kad bū- 
da voti per daug brangiai atsieina. 

Ant sekančių namų galės uždirbti 
kerų pelną, bet turi pasiskubinai pirk- 
ti o paskui bus didesnė prekė. 

PARSIDUODA vjeno pag. namelis 
su beismentu ant Bridgeporto. Parsi- 
duoda už •• $1500, 

PARSIDUODA 2jų pag. mūrinis na- 
mas po 5 kam. su gesu, maudyklėmis. 
UŽ •• $4500. 

PARSIDUODA 3jų pag. mūrinis na- 
mas po 4 kambarius už $4700. 

PARSIDUODA 4rių pag. medinis na- 
mas po 4 kamb. su gesu ir maudyklė- 
mis. Randos neša $720 j metus, taipgi 
ant gero cementinio fundamento tik- 
tai už ...... — $5500. 

PARSIDUODA 3jų pag. mūrinis na- 
mas po 5 kambarius tik okių metų se- 
numo už $6500. 

PARSIDUODA 2jų pag. naujas mū- 
rinis po 6 kamb. su pirmos klesos {tai- 
symaisi šiitu vandeniu apšildomas, bol- 
leHs yra atskirai kiekvienai familijai, 
kožnas sau apsišildo. didelis beisemen- 
tas ir visas išcimentuotas, namo vidu- 
rys yra drūtmedžiu ištaisytas, pečiai 
ir ice boxes priguli prie namo, lotas di- 
delis 30x125 ir gatvės ištaisytos ir iš- 
mokėtos. Randasi arti parkų. Randos 
neša $732,00. už •• $7500. 

Visi viršminėti namai bus parduoti 
ant lengvų išmokėjimų ir vis randasi 
gerose vietose ant Bridgeporto ir Rri- 
ghton Parke. 

LIBERTY LAN D & 
INVESTMTNT CC. 

' 

3301 So. Halsted St. 

Chicago, 111. 

Phone Yards 2544 ! 
DR. S. NAIKELIS 

LIETUVIS j 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS | 

Of: ir gyv: vieta 3252 S. Halsted St 
Vai: 9—11 ryte; 2—4 ir .:30—9:30 
Town\)f Lake 4712 S. Ashland Ave.J 

Vai.: 4:30—7:00 P. M. ; 
Phone Drover 7042 S 

Phone Canal 257 

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

Naujienų Name 
Vai: 9 Iki 12 ryto ir 2 iki 9 vakarei 
1739 S. HALSTED ST CHICAGOj 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W. 51-ma ir kamp.Marshfield 
Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 

Telefonas Prospect 1167 

Tel. Melrose Pa: k 2397. 

DR. A. I. EPŠTEIN. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 Broad\vay, kampas Ma'n St., 
Melrose Park, 111. 

Kalba Lietuviškai ir Rusiškai. 

Phone Ca:al 6222 f 

DR. C. K. CHERRYS ! 
Lietuvis Dentistas 

Valandos: 9:30 iki 12; 1 Iki 8 vak. 
2201 W. 22ra IR S. LEAVITT STS. 

CHICAGO. ILL. 

INCOME TAX 
BLANKOS IŠPILDOMOS 

Panedėlio, Utarnlnko ir Ketvergo 
vakarais. 

Jono Bagdžiuno Bankoje,j 2334 S. OAKLEY AVE. J 

Į Telephone Yards 1532 

! DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
| lydo visokias ligas motery, vaikų ir vyrų 
I Specialiai gydo limpančias, senas ir 

paslaptingas vyry ligas 
j 8269 S. HALSTED ST., CHICAGO 

DR. M. T. STRiKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st Boulevard 1C0| 
Ofiso vai. 10 ryto Iki 2 p. p. ir 
iki 8:30 vak. Nedėl. 9 iki 12 dieną! 
Namai: 2914 W. 43 St. McKIsley 2C:i| 

illlllllllNIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|IHIIIIIIIIIIIIIIIIilllll)IIIIIIIHIIII!IIIIIUmiltr 
Phoncs: Yards 155—551 
Residence Phone Drover 7781 

F.A. JOZAPAITIS, R.PH.J 
DRUG STORE—APTIEKA | 
Pildome visokius receptus | 

3601 S. hA.LSTED ST. CHICAGOf 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

29 S. LA SALLE ST„ ROOM 324. 
Tolephone Central 6300. 

Vakarais. 812 W. SS-RD STREET, 
Telephofie Yarris 4C*1 

Phone Boulevard 21C0. 

Dr. A. J. Karalius 
UŽSISEN'EJUSIOS 

LIGOS 
Valandos: 9 iki 12 ir 4 iki 9 

vakarais. 

3303 So. Morgan St. 
Chicago, 111. § 

Dr. S. Biežis j 
LIETUVIS i 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j 
Ofisas: 2201 W. ?2nd Street į Kampas S. Leavitt St. 

Telefonas Canal 6222 
T7al: 1 ilJ 5 ir 7 iki 9 vai. vak. j Gyvenimo vieta: 3114 W. 42ud St» 

Telefonas McKinley 4988 1 

Valandos iki 10 ryto. t 

Dr. N. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 metų kaipo 
patyręs gydytojas, chirurgas ir akuieria. 
Gydo aštrias ir chroniškas ligas vyrų, mo- 
terų ir vaikų, pagal naujausias metodas 
X Ray ir kitokius elektfos [rietaisus. 

Ofisas ir laboratorija: 
1025 W. 18-TH STREET 

netoli Fisk Street 
Valande«: nuo 10—12 pietų ir 6—8 vakare 

Telefonas CanaI 3110 
Gyv.: 3112 SO. HALSTED ETREET 

Yalindos: 8—9 ryto tiktai 

■■■< 

Tklephone Lrover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Nedėldieniais pagal sutarimu 

4712 JO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-to» gatvia 

elephone Yards 36S4, AKUSERKA 

Mm. A. 
Michniew:h 
Iiaigusi Akušerijos ha 
legij»; ilgai praktika a 

vusi Pcunsilvanijosi 
hcjpitalėtt, Pasekmini 

patarnauja prie* 
Į gimdymo, Duoda rodą* 
visokiose ligose niote-^ 
rims ir merginoms. 
3113 S. HaK;ed 3t.< 

(ant antrų lubų) 

fCHICAGO, !LL. x 

Nuo 6 iki 9 ryto ir 7 iki vėlai vak.$ 

A. PETRATIS f» S FAHIJONASl 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

REA!l ESTATE —INSURANCE 

Europon American Bureau 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokorto* 

NOTAR1JLŠAS 
3249 So Halated Street, Chieago. Illinois 

Tej_ep^one^Boulevard 611 

John Kuchinskas 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
20 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Telephone Central 3684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomi8: 9 Iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIA' U YLAS 
VISUOSE TEl.iM V03E. 

Egzaminuoju AbstraLius perkant 
arba parduodant Nai> Lotą ar- 
,ba Farmą lr padirl.u visokius 
"Legaliikus Dokuin^utus. Sutei- 
kiu patarimus ir tkclinu Pini- 
gus ant Pirir-Ų MortgeOių, ant 
Jongvų sąlygų. v 

West Side Ofisas atdaras vaka- 
rais nuo 7 iki 8 valandos. 

Viršum Metropolitan Stato Ban- 
kos. 2201 W. 22-ND STREET, 
Cor. Leavitt. • Tel. CanaL 2552 
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